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На Београдском сајму  вечерас (23.03.2022.г.)  отворен је 43. Међународни сајам
туризма, који ће трајати од 24. до 27. марта, а у оквиру којег ће бити одржане још две
сајамске манифестације 12. Међународни сајам вина Беовајн (Beowine) 25. и 26. марта и
17. Међународни сајам хотелско-угоститељске опреме Хореца-опрема од 24. до 27.
марта. На Сајму туризма ће наступити 13 земаља, а своју понуду представиће и
туристичка привреда Републике Српске.
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  Сајам је отворила министар трговине, туризма и телекомуникација Србије Татјана Матићу присуству представника земаља учесница, међу којима су били и министар спољнетрговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац, министар заевропске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Златан Клокић, шефПредставништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић, Драгана Чавка, помоћникминистра за туризам и угоститељство Републике Српске и Миодраг Лончаревић,директор Туристичке организације Републике Српске.  
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  Отварајући сајам министарка трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић јеистакла задовољство што се сајам одржава упркос томе што свијет није ни миран нистабилан.  Истакла је да ће Србија и даље остати атрактивна, модерна, узбудљива туристичкадестинација и да ће домаћи туризам наставити да се развија.  "Тако нас је видјело и милион посјетилаца из цијелог свијета који су обишли наш павиљонна светској изложби у Дубаију. Поставили смо нови стандард међународногпредстављања Србије у свијету, а резултат је више од 40 потписаних предуговора иуговора, и 20 наших компанија које се припремају да започну пословање на територијиБлиског истока", рекла је Матић.  Подсетила је да је туризам највише претрпео због пандемије, али да се брзо опоравио ида је прошла година у Србији била веома добра, што потврђује рекордних више од 1.596милијарди девизног прихода.  
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  Директорка Туристичке организације Србије Марија Лабовић је истакла да се домаћитуризам на овом сајму промовише под новим брендом "Србија - Доживи", што је премањеним ријечима прави назив, будући да туризам јесте доживљај.  "Сајам је права прилика да се покаже шта се урадило у претходном периоду", рекла јеЛабовић и додала да је урађено доста.  Обраћајућу се присутнима, градоначелник Београда Зоран Радојичић је навео да ћеБеоград од 24. до 27. марта бити центар дешавања у туристичкој области и да ће главниград на сајму представити своју разноликост.  "Мало је градова у Европи који могу да се похвале толиком разноликошћу какву имаБеоград и када је реч о култури, природи, ноћном животу, гастрономској понуди", рекаоје Радојичић.  Истакао је да је туризам за Београд веома важан и да сваки девети човјек у главномграду живи од туризма, или има неку корист од њега.  На сајму који се одржава под слоганом „Између планине и мора“ учествује више од 40тур-оператера из Србије и иностранства, а своју понуду први пут ће представитиМалезија и Сао Томе и Принципе, држава у централној Африци.  
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  Отварање је обогаћено културним и умjетничким програмом, у којем су учествовале ЛенаКовачевић, Јелена Гавриловић, Сања Керкез, млада гудачка репрезентација Србије.  Радно вријеме за посјетиоце 43. Међународног сајма туризма је 24, 25 и 26. марта од10.00 до 19.00 часова, а 27. марта од 10.00 до 18.00 часова.
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