Jesteśmy atrakcyjni
nie tylko dla biznesu
W rankingu miast atrakcyjnych
dla biznesu miesięcznika Forbes
Tarnowskie Góry uplasowały się na
miejscu czwartym w kategorii miast
od 50 - 150 tysięcy mieszkańców, wyprzedzając między innymi Chorzów.
Wyróżnienie miasto otrzymało podczas II Ogólnopolskiego Kongresu
Regionów w Świdnicy.

tysięcy złotych z Unii Europejskiej.
Za te pieniądze miasto reklamuje się
między innymi na lotnisku w Pyrzowicach. A inwestorów przybywa.
- Od dawna Tarnowskie Góry mają
opinię miasta, w którym się dobrze
mieszka. Dlatego inwestują u nas deweloperzy budując domy, mieszkania,
a nawet całe osiedla. A warunki tylko

Nasze atuty to także miejsca
przyciągające turystów - takie jak zabytkowa kopalnia srebra czy sztolnia
czarnego pstrąga. Wszystkie będziemy prezentować już wkrótce w Silesii
City Center w Katowicach rywalizując
o nazwę jednej z ulic w centrum handlowym.
- Zaprezentujemy w sposób ciekawy i nietuzinkowy nasze miasto, nie tyle
walcząc w konkursie, ile zachęcając ludzi do odwiedzenia Tarnowskich Gór.
Będziemy przekonywać, że to miejsce,
w którym dobrze się mieszka, pracuje
i... inwestuje - tłumaczy Joanna Żuk.
Tarnowskie Góry - miasto kultury,
sportu i rekreacji, miasto gdzie dobrze
się mieszka i gdzie warto inwestować.
Taka jest oficjalna promocja. A jeszcze
ważniejsze jest to, że w ten sam sposób
o mieście mówią jego mieszkańcy.

Zapraszamy do Silesii

Podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy nagrodę w imieniu
burmistrza odebrał Krzysztof Turzański.
- To bardzo dobra wiadomość.
Forbes to miesięcznik gospodarczy
skierowany do biznesmenów, którzy
otrzymali wyraźny sygnał, że warto
przyjrzeć się bliżej naszemu miastu.
Takiego efektu promocyjnego nie uzyskalibyśmy żadną reklamą - tłumaczy
Arkadiusz Czech, burmistrz miasta.
W mieście terenów inwestycyjnych nie brakuje. Na realizację projektu promocyjnego „Inwestuj w Tarnowskich Górach” otrzymaliśmy 225

Wielkie
otwarcie

Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare otwiera swoje podwoje dla
mieszkańców. I warto się wybrać,
bo w renowację tego obiektu zainwestowane zostały miliony złotych.
Między innymi dzięki wsparciu Unii
Europejskiej obiekt będzie pełnił teraz rolę Centrum Sztuki i Dawnego
Rzemiosła.
Zapraszamy na otwarcie: pieczone bażanty, turniej rycerski i występy
gwiazd. Na scenie między innymi
zobaczymy zespół PIN. To wszystko
18 czerwca. Ale już dziś zapraszamy
na wirtualną wycieczkę po zamku:
www.tarnowskiegory.pl

się poprawiają, bo przecież nieustannie inwestujemy w rozwój - uważa Arkadiusz Czech.
Tarnowskie Góry to także miasto tętniące życiem kulturalnym. To
opinia od dawna utrwalona w całym
regionie. Zadecydowały o tym z pewnością Gwarki i historyczny pochód,
który jest czymś zupełnie wyjątkowym
w skali całego kraju, ale także działalność Tarnogórskiego Centrum Kultury
oraz wielu organizacji i stowarzyszeń.

Od 10 do 17 czerwca w Silesii
City Center prezentować się będzie
nasze miasto. Do głosowania właśnie na Tarnowskie Góry zachęcać
będą zespoły muzyczne. Oczywiście
tarnogórskie. Nie zabraknie gier,
zabaw i wielu innych atrakcji. Motywem przewodnim konkursu jest
kultura. Zaprezentowany zostanie
nawet tradycyjny pochód gwarkowski. Nasz pomysł na promocję Tarnowskich Gór to historia i tradycja
połączona z nowoczesnością. Taka
konwencja ma przekonać do naszego miasta jury złożone z przedstawicieli mediów, artystów, językoznawców oraz regionalnych autorytetów.
Liczymy także na Państwa głosy. Dlatego raz jeszcze zapraszamy
w dniach od 10 do 17 czerwca do
Katowic.

