II EUROPEJSKIE TARGI PRODUKTÓW REGIONALNYCH
Dolna Rówień Krupowa Zakopane
11 - 14 sierpnia 2011 r.

Europejskie Targi Produktów Regionalnych, na które zostali zaproszeni europejscy producenci,
posiadający certyfikaty Komisji Europejskiej lub odpowiednich instytucji krajowych, zakończyły się
w niedzielę wielkim koncertem Hanki Rybki z zespołem.
W tegorocznych Targach uczestniczyli:
- ogółem 123 wystawców:
- 106 wystawców produktów regionalnych z Polski
- 17 wystawców produktów regionalnych z zagranicy.
Europejskie Targi, zorganizowane przez Tatrzańską Agencję Rozwoju, Promocji i Kultury, przy
współudziale Starosty Powiatu Tatrzańskiego, w dniach 11-14 sierpnia 2011 roku,
zgromadziły szeroką publiczność, gdzie w regionalnych stoiskach promowali swoje wyroby
przedstawiciele: Węgier, Hiszpanii, Polski, Włoch, Bułgarii, Gruzji, Portugali, Ukrainy, Francji, Litwy,
Austrii, Turcji, Grecji i Rumuni. Ulica Krupówki -jak zawsze gościnnie-umożliwiła przemarsz korowodu,
w którym uczestniczyli wystawcy ze swoimi produktami. Oprawę stanowiły flagi przybyłych państw,
niesione przez zespół „Zornica”, działający przy Tatrzańskim Domu Kultury i Sportu „Jutrzenka”.
Barwny korowód zainicjował również „Festiwal Oscypka i Serów Wszelakich”, w którym udział brali
władze miasta, bacowie oraz zaproszeni goście.
Polscy i zagraniczni twórcy ludowi prezentowali własne wyroby. Chętni mogli wziąć udział w
organizowanych przez nich warsztatach kowalstwa artystycznego, rzeźby, malarstwa na szkle i
koronkarstwie.

Na Dolnej Równi Krupowej, która stanowiła serce Targów, występowały zespoły z zaprzyjaźnionych
powiatów np.: „ Krąg ” ze Świdnicy, „Blichowiacy” z Łowicza, „Sierakowice” z Kaszub, a ponadto
„Leszczynki” z Dolnego Śląska, "Mali Bystrzanie” z Nowego Bystrego, „Młode Klimki” z Zakopanego,
„Śtuderki” z Bukowiny Tatrzańskiej ,zespół im. Bartusia Obrochty z Zakopanego i zespół „Zornica” z
„Jutrzenki”, „Hyrni” z Nowego Targu, Kałe Bała z Czarnej Góry oraz zespół Enej, który zainicjował
otwarcie Europejskich Targów Produktów Regionalnych.
Przedstawione dane liczbowe pokazują skalę naszej drugiej edycji Europejskich Targów Produktów
Regionalnych.
Łączna liczba producentów wyniosła 123 w tym 17 wystawców z zagranicy.

Podczas Europejskich Targów Produktów Regionalnych odbył się „Festiwal Oscypka i Serów
Wszelakich” w ramach, którego miał miejsce konkurs „Na najlepszego oscypka”, laureatem został
Stanisław Hyrczyk.
Podczas Festiwalu odbył się również pokaz dojenia i strzyżenia owiec.
Przeprowadzono również konkurs „Na najlepszy produkt Europejskich Targów Produktów
Regionalnych”, gdzie główną nagrodę otrzymała firma Max Sp. z o.o. dystrybutor win węgierskich.
12 sierpnia 2011 r. w Grand Hotelu „Stamary”, ul. Kościuszki 19 w Zakopanem odbyła się konferencja
prasowa oraz seminarium.
Tatrzańska Agencja, jako główny organizator, pragnie serdecznie podziękować wszystkim za udział i za
współpracę- sponsorom, partnerom, współorganizatorom, wystawcom i gościom - dziękujemy za
okazaną pomoc, wsparcie, a przede wszystkim za udział w drugiej edycji Europejskich Targów
Produktów Regionalnych.

www.tatry.pl
www.produkty-regionalne.eu
Znajdź nas na:
www.facebook.com/promocja.tatry
www.facebook.com/ETPRzakopane

