ТУРСКИ ТУРИСТИ СЕ РАДВАХА НА ГОСТОПРИЕМСТВО И ДЕГУСТИРАХА
ПРОДУКТИ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Петдесет туристи от южната ни съседка Турция след скиуикенд на
Пампорово, където се откри ски сезона и разходка до Бачковския манастир посетиха
Първомай и винарна „Загрей”. Посещението е договорено на предходна среща на
бизнесделегация от Първомай предвождана от кмета на общината Ангел Папазов в
съседна Турция. Явно доброто представяне е дало резултат и е провокирало
интереса на турските туроператорски фирми „Кошукавак” с генерален мениджър гн
Рифат Якупоглу и
«Неждет туризъм» с генерален мениджър гн Неждет Хамза
Оглу.
Сред гостите бяха и представители на телевизия «Румели»  гн Мехмед
Тюркер, гн Тунджай Ялмъз и гн Сухеил Чобан Оглу. И тримата са от борда на
директорите на телевизията. Присъства и Председателя на партия МХП гн Озджан
Пехливан Оглу. Сред туристите бе и гн Гюнер Четин – общински съветник от
гр.Чорбу и гн Неджатин Арда – главен архитект в община Гази Осман паша и също
член в борда на директорите в телевизия «Румели».
Туристите бяха посрещнати с „Добре дошли” лично от градоначалникът
Папазов и собственикът на винарна „Загрей” Йордан Костадинов. Освен, че опитаха
различни класни вина в стилната зала за дегустации, гостите видяха и научиха
много за технологичния път на гроздето до готовия продукт – виното. Биомаслото
произведено чрез студено пресоване на семки от грозде впечатли туристите и
цялото налично количество изложено на щанда свърши за броени минути.
Кметът на Първомай Ангел Папазов представи и другите фирми със щандове в
залата, а презентира общината като цяло в интервю за турската телевизия.
Впечатлени от видяното и чутото представители на туроператорската фирма
заявиха, че тези посещения ще се превърнат в постоянна част от маршрута им в
България.
Дегустацията на вината бе придружена и с хапки от кашкавал и сирена
производство на мандра „Елит”. Към производството на мандрата интереса бе много
голям. По същия начин реагираха туристите и към вкуса на лютеницата
производство на фирма ББП ООД. Получиха информация и рекламни материали с
посочени контакти и начини как могат да си поръчат и закупят от продуктите.
Щанда на фирмата за изработване на сувенири „Неринея” също привлече с
пъстрота и традиция интереса на гостите, които си закупиха по нещо за спомен от
Първомай. Голям интерес предизвикаха бутилките вино облечени в българска
назионална носия.
Предстои посещение на фирми от Първомай в южната ни съседка по покана
на кмета на гр. Чорлу. Проведен бе и разговор за откриване на магазин за
хранителни стоки „Произведено в Първомай” в Истамбул.

