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Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен
маркетинг на дестинация България”
Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”
2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен
маркетинг на дестинация България”
Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”
2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

