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Informacja prasowa
9 miast Dolnej Saksonii kusi różnorodnością jarmarków bożonarodzeniowych
Niemiecka organizacja marketingowa skupiająca 9 miast Dolnej Saksonii: Lüneburg, Celle, Hannover,
Hameln, Hildesheim, Göttingen, Goslar, Wolfenbüttel i Braunschweig oraz miasto samochodowe w
Wolfsburg , zachęca nas do spędzenia radosnych chwil na jarmarkach bożonarodzeniowych.
Przepięknie ozdobione starówki 9 miast Dolnej Saksonii kuszą bogatym programem artystycznym,
wspaniałą ofertą kulinarną, jak i wieloma tradycyjnymi atrakcjami. Od kilku lat niemieckie jarmarki
stały się głównym punktem programu zwiedzania przez polskich turystów w okresie świątecznym.
Tradycja organizacji jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech sięga późnego średniowiecza.
Wtedy były jedyną okazją do zakupu i przygotowania zimowych zapasów, a dziś są wspaniałą okazją do
spotkań towarzyskich, refleksji adwentowej czy poszukiwań prezentów bożonarodzeniowych.
A w Dolnej Saksonii jest w czym wybierać:
Lüneburg 25.11 - 23.12.2015 www.lueneburg.de/tourismus
Celle 26.11 - 27.12.2015 www.weihnachtsmarkt-celle.de
Hannover 25.11 - 22.12.2015 www.visit-hannover.com
Hameln 25.11 -23.12.2015 www.weihnachtsmarkt.sagenhaftes-hameln.de
Hildesheim 27.11 - 27.12.2015 www.hildesheim.de/tourismus
Göttingen 25.11 - 29.12.2015 www.goettingen-tourismus.de
Goslar 25.11 - 30.12.2015 www.weihnachtswald.de
Wolfenbüttel 24.11 - 23.12.2015 www.weihnachtsmarkt-wolfenbuettel.de
Braunschweig 25.11 do 29.12.2015 www.braunschweig.de/weihnachtsmarkt
Wolfsburg 27.11.2015 do 6.01.2016. www.autostadt.de
Szczegółowe informacje dostępne również na stronie: www.9cities.de/christmasmarkets
the_9 wonderful cities in Niedersachsen, Hannover Marketing & Tourismus GmbH
Vahrenwalder Str. 7, D – 30165 Hannover
Partnerem marketingowym w Polsce jest TSS Polska Touristik Service System.
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Borucka-Nadolna, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Email: katarzyna.borucka@tsspolska.pl Tel: 728 655 557
Informacje o TSS Polska
TSS Polska specjalizuje się w międzynarodowym konsultingu sprzedaży i marketingu dla branży turystycznej.
Wraz z centralą TSS Group w Niemczech tworzy kooperację 2900 biur podróży, z czego 600 biur agencyjnych
zrzesza w Polsce. Poprzez współpracę, niezależne biura agencyjne tworzą ważną grupę dystrybucyjną, uzyskując
preferencyjne warunki współpracy i dostęp do ofert niemieckich organizatorów. Ponadto kooperacja gwarantuje
wsparcie technologiczne i szkoleniowe.
W ramach usług marketingowych na rzecz podmiotów zagranicznych w Polsce wspiera sprzedaż B2B i B2C oraz
wprowadza nowe produkty turystyczne na rynek polski. Od roku 2010 TSS Polska jest generalnym agentem
Deutsche Bahn na Polskę, będąc jedynym podmiotem licencjonującym punkty sprzedaży. Analogicznie TSS Group
z siedzibą w Dreźnie wspiera polskie organizacje i przedsiębiorców na rynku niemieckim.
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