
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

                                                                                    PROIECT 
  

       HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea includerii municipiului Craiova în clasamentele internaţionale 

ale European Best Destinations 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2022; 
    Având în vedere referatul de aprobare nr.140747/2022, raportul nr.140753/2022 
al Serviciului Imagine şi raportul de avizare nr.146270/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
includerii municipiului Craiova în clasamentele internaţionale ale European Best 
Destinations; 
          În conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.e, art.139 alin.3 lit.i, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

          Art.1. Se aprobă includerea municipiului Craiova în clasamentele internaţionale ale 
European Best Destinations. 

          Art.2. Se aprobă achitarea taxei în cuantum de 22.990 euro, în două tranșe, în lei, la 
cursul de schimb valutar din ziua efectuării plății, practicat de banca comercială 
prin care se efectuează tranzacția. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine și Direcția Economico-
Financiară vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
 
 
 
 
 

            INIŢIATOR,          AVIZAT, 
              PRIMAR,           SECRETAR GENERAL, 
    Lia-Olguța VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr.  140747/08.08.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind includerea Municipiului Craiova  

în clasamentele internaționale ale European Best Destinations 
 
 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 
139769/05.08.2022, formulată de către European Best Destinations, se propune 
promovarea Municipiului Craiova la nivel internațional, ca urmare a participării în 
competițiile European Best Destinations.  

Sumele necesare au fost prevăzute în Nota de fundamentare a Serviciului 
Imagine cu nr. 1607/04.01.2022, privind cheltuielile estimative necesare activităţilor 
din Municipiul Craiova pe parcursul anului 2022 - Alte cheltuieli cu bunuri și 
servicii, Articolul 203030 și au fost alocate prin HCL nr. 34/2022 privind aprobarea 
Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pentru anul 2022. 
 În ultimele 12 luni, municipiul Craiova a beneficiat de un plan complex de 
promovare turistică la nivel internațional din partea organizației European Best 
Destinations, partener al Comisiei Europene prin rețeaua EDEN – European 
Destinations of Excellence, ca urmare a înscrierii în competițiile organizate de 
această instituție, cum ar fi cele pentru desemnarea celor mai frumoase târguri de 
Crăciun din Europa, unde Craiova a obținut locul 6, înaintea unor orașe europene cu 
o îndelungată și marcantă tradiție turistică în acest domeniu. Beneficiile acestei 
promovări pentru Craiova și comunitate s-au reflectat în creșterea vizibilității orașului 
în media internațională și națională și în creșterea numărului de turiști ce au vizitat 
Craiova în perioada decembrie 2021 – august 2022. Conform statisticilor transmise 
de European Best Destinations, pagina cu rezultatul final obținut de municipiul 
Craiova în cadrul competiției The Best Christmas Markets in Europe 2021 – locul 6 – 
a fost distribuită de mai mult de 100.000 ori pe rețelele din social-media la nivel 
internațional și a fost vizualizată de mai mult de 2,6 milioane de călători care 
urmăresc site-ul www.europeanbestdestinations.com.  
 Având în vedere numărul extrem de mare al menționării municipiului Craiova 
în toate mediile de promovare și informare ca urmare a participării la competițiile 
European Best Destinations din 2021, corelat cu interesul crescut al turiștilor de a 
vizita Craiova și toate beneficiile social-economice ce decurg din aceasta pentru 
comunitate și autoritatea locală, considerăm oportună continuarea colaborării cu 
această organizație internațională, partener oficial al Comisiei Europene prin rețeaua 
EDEN – European Destinations of Excellence.  

Conform adresei transmise, European Best Destinations propune Primăriei 
Craiova includerea orașului și a obiectivelor sale cultural-turistice în clasamentele 
internaționale de specialitate la care municipiul s-ar putea încadra, pentru o perioadă 
de un an de zile, precum Best Christmas Destinations, Best Cultural Destinations, 
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Best Museums in Europe, Best City Breaks, City Parks etc., beneficiind, astfel, de 
creșterea vizibilității municipiului la nivel internațional. Taxa de participare solicitată 
către municipiul Craiova, pentru promovarea realizată de European Best Destinations 
timp de un an de zile, prin modalități specifice la nivel internațional, care garantează 
performanța, este de 22.990 euro, care va fi achitată în lei, la cursul valutar al băncii 
din data efectuării plății.  
 Propunem ca taxa de participare să fie achitată din sumele colectate la bugetul 
local din taxa hotelieră, având în vedere specificul acestei taxe, conform HCL 
463/2021 și contribuind, astfel, la colectarea unor sume și mai mari la bugetul local 
ce urmează să provină din creșterea numărului de turiști, ca efect al promovării 
municipiului la nivel internațional.  
 Astfel, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2, litera e, coroborat cu alin. 
9, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în conformitate cu 
prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, 
actualizată, propunem promovarea, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului 
Local Municipal Craiova din luna august 2022, a proiectului de hotărâre privind 
includerea Municipiului Craiova în clasamentele internaționale ale European Best 
Destinations. 

 
Primar, 
Lia-Olguța VASILESCU 
Data: _______________ 
Semnătura: ______________ 
 
Întocmit, 
Șef Serviciul Imagine, 
Marina ANDRONACHE 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: 08.08.2022 
Semnătura: ______________ 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 140753/18.08.2022 
 
 

RAPORT 
al proiectului de hotărâre privind includerea Municipiului Craiova  

în clasamentele internaționale ale European Best Destinations 
 

 
 
În ultimele 12 luni, Craiova a beneficiat de un program complex de 

promovare turistică din partea European Best Destinations, organizație 
parteneră cu Comisia Europeană prin rețeaua EDEN – European Destinations of 
Excellence, inițiativă care recompensează și promovează practicile de turism 
durabil în destinații turistice mai mici. Acest program de promovare a culminat 
în perioada sărbătorilor de iarnă din 2021, când orașul nostru s-a clasat pe locul 
al șaselea la nivel european, între destinațiile tematice referitoare la Târgurile de 
Crăciun preferate de către cititorii site-ului europeanbestdestinations.com, 
înaintea unor orașe europene cu o îndelungată și marcantă tradiție turistică în 
acest domeniu. Beneficiile acestei promovări pentru Craiova și comunitate s-au 
reflectat în creșterea vizibilității orașului în media internațională și națională și 
în creșterea numărului de turiști ce au vizitat Craiova în perioada decembrie 
2021 – august 2022. Astfel, clasarea pe locul 6 în clasamentul european al 
Târgurilor de Crăciun a propulsat Craiova pe primul loc între destinațiile 
preferate de turiștii din România în acea perioadă, fapt reieșit din numărul mare 
de agenții de turism din România care au organizat excursii de o zi și de tip 
“city break” în Craiova, din gradul mare de ocupare al unităților de cazare, dar 
și din încasările crescute la parcările cu plată din centrul municipiului, din luna 
decembrie 2021. Dar promovarea nu s-a rezumat doar la granițele României.  

 
În afară de beneficiile directe, cele legate de numărul de turiști care au 

vizitat Târgul de Crăciun în perioada în care acesta a fost organizat, Craiova a 
mai beneficiat de o masivă promovare în media națională și internațională, atât 
plătită sau efectuată prin parteneriatele proprii ale European Best Destinations 
(EBD). Publicații de prestigiu cum ar fi National Geographic, Forbes sau Condé 
Nast au publicat știri referitoare la Târgul de Crăciun din Piața Mihai Viteazul și 
au promovat Craiova ca destinație turistică. Site-uri precum visitukraine.today, 
hoppa.com, forbes.com, msn.com, christmasmarketsineurope.com sau romania-
insider.com au preluat și promovat Craiova ca și destinație turistică de Crăciun.  

Pagina dedicată Craiovei pe site-ul www.europeanbestdestinations.com a 
fost distribuită pe site-urile de social media de peste 100.000 ori și vizualizată 
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de peste 2.6 milioane ori, conform statisticilor furnizate de EBD.  
 
În România, publicații precum DC News, Profit.ro, G4 Media, Q 

Magazine, Info Music, Adevărul, Fanatik, Evenimentul Zilei și multe alte 
publicații cu profil turistic au promovat Craiova și Târgul de Crăciun în urma 
clasării pe locul al șaselea în topul European Best Destinations. Pe lângă 
publicațiile scrise, aproape toate radiourile și televiziunile naționale au relatat 
despre acest eveniment și au prezentat Craiova într-o lumină favorabilă. Turiști 
din toată România au aflat de la Pro TV, TVR, Antena 3, Prima, Realitatea TV, 
Kiss FM, Europa FM, Radio Zu și multe altele despre căsuțele cu produse 
specifice sezonului de iarnă din Craiova.  

 
În contextul strategiei de dezvoltare a municipiului Craiova pentru 

următoarea perioadă, a investițiilor realizate de autoritățile locale în ultimii ani 
în domeniul cultural-sportiv și turistic, dar și în contextul proiectelor în derulare 
pentru infrastructura de transport local și regional, considerăm că oportunitatea 
ivită anul trecut de a crește vizibilitatea municipiului Craiova la nivel național și 
internațional nu trebuie neglijată și considerăm oportun să continuăm 
parteneriatul cu European Best Destinations și pentru următoarele 12 luni. Cu 
atât mai mult cu cât, înainte de apariția pandemiei cu coronavirus, Craiova a 
înregistrat o creștere a numărului de turiști, conform informațiilor oficiale 
înregistrate de Direcția Județeană de Statistică Dolj, devenind o destinație de 
city-break căutată de turiștii din regiunea transfrontalieră și nu numai.  

 
 Pe lângă locul ocupat în urma înscrierii Craiovei în competiția “Cele mai 
bune Târguri de Crăciun din Europa”, Craiova a fost nominalizată în mod 
gratuit în topul “Celor mai bune destinații de Paște din Europa” în anul 2022, 
unde s-a clasat pe locul I în acest clasament realizat la nivel european, pe baza 
selecției de fotografii transmise de fiecare oraș participant. 
 
 În acest context, prin adresa nr. 139769/05.08.2022, formulată de către 
organizația European Best Destinations, municipiul Craiova a fost invitat să 
facă parte pentru încă un an din rețeaua internațională de turism European Best 
Destinations, cu o ofertă de promovare personalizată și un discount oferit 
municipiului Craiova datorită locului obținut anul trecut în topul Târgurilor de 
Crăciun din Europa.  
 

Asociația este o entitate cu sediul la Bruxelles, creată pentru a promova 
turismul durabil și cultura în Europa. Asociația European Best Destinations este 
parteneră cu Comisia Europeană prin rețeaua EDEN – European Destinations of 
Excellence, inițiativă care recompensează și promovează practicile de turism 
durabil în destinații turistice mai mici.  
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 Începând cu 2007, Comisia Europeană a sprijinit țările UE prin 
recompensarea destinațiilor de turism sustenabil netradițional, emergente din 
Europa, acordându-le premiul EDEN. Inițiativa a avut ca scop promovarea 
modelelor de gestionare a destinațiilor turistice durabile în întreaga Europă prin 
selectarea și promovarea destinațiilor EDEN.  
 
 European Best Destinations are parteneriate cu Birourile de Turism 
Naționale, gestionează promovarea turistică a orașelor și colaborează cu 
organismele publice din fiecare oraș, regiune, dar și cu entități media 
internaționale de renume mondial, precum Forbes (Statele Unite și Marea 
Britanie), Vogue, Daily Mail, Euro News, El Mundo, Condé Nast sau Lonely 
Planet. De asemenea, Asociația European Best Destinations colaborează cu 
peste 400 de birouri turistice europene. Până în 2015, EBD a fost o organizație 
non-profit, iar în prezent este marcă înregistrată. Lucrează în principal cu 
rețeaua Eden, iar anual organizează 3 competiții majore, votate de milioane de 
turiști din toată lumea: Best Destinations of the year, Best Ski Resorts, Best 
Christmas Markets (Cele mai bune destinații ale anului, Cele mai bune stațiuni 
de schi, Cele mai bune piețe de Crăciun). 
  

Site-ul www.europeanbestdestinations.com este lider de piață în domeniul 
promovării turistice a entităților teritoriale europene (la nivel de țară, regiune, 
oraș), având 6.000.000 de vizitatori, adică de cel puțin 30 ori mai mulți 
vizitatori decât următorul clasat în acest clasament, fiind urmărit, pe rețelele de 
socializare (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest) de peste 90.000 de 
persoane.  
  

Cu o tradiție de peste 12 ani și clasat pe primul loc în ultimii 10 ani între 
site-urile de turism din Europa, European Best Destinations a devenit un etalon 
pentru toate entitățile publice, culturale și de turism din Europa, locul de unde 
turiști din toată lumea își culeg informațiile esențiale despre următoarea lor 
călătorie.  

 
 Printre destinațiile cu care EBD colaborează se numără: Milano, Florența, 
Bilbao, San Sebastian, Bordeaux, Insulele Azore, Bruges, Alpe d'Huez, Viena, 
Dresda, Leipzig, Monte Isola, Hvar, Dubrovnik, Madeira, Bruxelles, Helsinki, 
Riga, Atena, Kotor, Zermatt, Verbier, Budapesta, Tallinn, Praga, Berna, Basel 
sau Manchester. 
 
 

Conform adresei transmise, European Best Destinations propune 
Primăriei Craiova includerea orașului și a obiectivelor sale cultural-turistice în 
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clasamentele internaționale de specialitate la care municipiul s-ar putea încadra, 
pentru o perioadă de un an de zile, precum Best Christmas Destinations, Best 
Cultural Destinations, Best Museums in Europe, Best City Breaks, City Parks 
etc., beneficiind, astfel, de creșterea vizibilității municipiului la nivel 
internațional. De asemenea, Primăria Craiova și comunitatea locală vor 
beneficia de o campanie personalizată de promovare internațională, pentru o 
perioadă de un an de zile, prin partenerii media ai European Best Destinations 
Forbes și Condé Nast Travellers, dar fără a se limita la aceștia. Craiova urmează 
să fie capul de afiș al site-ului www.europeanbestdestinations.com timp de o 
lună, în perioada septembrie – octombrie 2022 și va putea beneficia de o 
audiență estimată la 720.000 persoane. De asemenea, Craiova urmează să fie 
promovată printre cele mai bune destinații din Europa timp de 12 luni, cu o 
audiență estimată la 1.2 milioane de turiști. Pe lângă aceste beneficii, toti 
abonații site-ului European Best Destinations (peste 640.000) vor primi prin 
newsletter informații despre Craiova ca și destinație de top în perioada Târgului 
de Crăciun. Promovarea în rândul partenerilor media ai European Best 
Destinations este inclusă în acest pachet.  

 
Taxa de participare solicitată către municipiul Craiova, pentru 

promovarea realizată de European Best Destinations timp de un an de zile, prin 
modalități specifice la nivel internațional care garantează performanța este de 
22.990 euro, redusă de la 34.770 euro și care va fi achitată în lei, la cursul 
valutar al băncii din data efectuării plății.  
 
 Având în vedere contextul relansării turismului pe continentul european 
ulterior pandemiei de Coronavirus, este importantă creșterea vizibilității 
municipiului la nivel internațional. Craiova dorește să atragă un număr mare de 
turiști, iar acest lucru nu se poate realiza decât prin promovarea municipiului 
nostru prin modalități specifice la nivel internațional, care garantează 
performanța și conferă unicitate acestei acțiuni strategice. 
 
 Propunem ca taxa de participare la această competiție să fie achitată din 
sumele colectate la bugetul local din taxa hotelieră, având în vedere specificul 
acestei taxe, conform HCL 463/2021 și contribuind, astfel, la colectarea unor 
sume și mai mari la bugetul local ce urmează să provină din creșterea numărului 
de turiști, ca efect al promovării municipiului la nivel internațional.  
 
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2, litera e, coroborat cu alin. 
9, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în conformitate cu 
prevederile art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice 
locale actualizată, conform prevederilor cuprinse în Nota de fundamentare a 
Serviciului Imagine cu nr. 1607/04.01.2022, privind cheltuielile estimative 
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necesare activităţilor din Municipiul Craiova pe parcursul anului 2021 – 
Reclamă și publicitate, Articolul 203001 și, respectiv, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 34/2022 privind aprobarea Bugetului 
de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pentru anul 2022, propunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
 
1. includerea Municipiului Craiova în clasamentele internaționale ale European 
Best Destinations; 
2. achitarea taxei de 22.990 euro, care va fi achitată în lei, în două tranșe, la 
cursul de schimb valutar din ziua efectuării plății, practicat de banca comercială 
prin care se efectuează tranzacția. 
 
 
                                                         

Şef Serviciu Imagine, 
Marina ANDRONACHE  
 
Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea şi legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data: 18.08.2022 
Semnătura: 

Întocmit, 
Inspector Lucian PREJBEANU 
 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: 18.08.2022 
Semnătura: 
 
 

                                             Control Financiar-Preventiv, 
                                                    Adriana RÎNZESCU 
  







 

 

Mr. Maximilien Lejeune - CEO 
European Best Destinations 
Head Office – 20 rue Paul Wemare  
1000 Brussels - Belgium 
Media Dept Urb Vale da Telha L165  
m.lejeune@europeanbestdestinations.org 
www.europeanbestdestinations.com 
0032 494 92 02 54. 

Municipality of Craiova 
Strada Alexandru Ioan Cuza 7 

Romania 

 

Brussels, the 3rd August 2022, 

 

Ms the Mayor,  

Ladies and Gentlemen the Deputies-Mayors, 

 
Thanks to the quality of your tourist & cultural offer and your all year quality events, Craiova has 
been promoted during the past 12 months to a cumulative audience of + 420 millions of travellers 
on www.europeanbestdestinations.com + in media partners such as Forbes, Condé Nast, National 
Geographic, Geo, Corriere Viaggi, Yahoo,… All the media partners highlighted the quality of your 
Christmas Event and its uniqueness with cultural events, concerts, workshops, record of lighting, 
ice-ring. 

 

Forbes USA about Craiova Christmas Event:  

 

 

 

 

mailto:m.lejeune@europeanbestdestinations.org
http://www.europeanbestdestinations.com
http://www.europeanbestdestinations.com


 

Based on your offer Craiova is promoted among the best cultural destinations in Europe, Best City 
Breaks in Europe, Best Museums in Europe, thanks to its selection among the 10 most voted 
Christmas Markets Craiova during last year edition, Craiova is automatically selected for the next 
edition of this event that will take place in November 2022.  

The selection of Craiova in specific categories as the best Christmas Destinations, Best Cultural 
Destinations, Best Museums in Europe, Best City Breaks, City Parks, and new category in which your 
destination might be awarded in the future is based on your offer, no cost are related to the 
awarding of Craiova in one or more categories.  

 

Online promotion + media and tailor-made advertising: 

Since 2009, in order to provide destinations with a maximum of visibility and important economic 
and mediatic impact (from + 1,6 millions of media coverage – up to + 10 millions of euros of media 
coverage for some destinations) and growths of visitors of + 13% (Bordeaux) up to + 41% (Zagreb) 
EBD invests important budget to offer the maximum of visibility a participation to the promotional 
fee are requested to destinations willing to have an extra visibility in prestigious media as well as a 
tailor-made advertising campaign to highlight their event.  

 

Here below you will find our proposal for a tailor-made advertising campaign that will allow us to 
promote Craiova to millions of high purchasing power, the same campaign that we are organizing 
for awarded and non awarded destinations such as Milan, Azores, Zagreb, Budapest, Malta, 
Madeira, Basel,… at a reduced price for Craiova due to its selection among the 10 most voted 
destinations.  

Please accept, Mrs the Mayor, ladies and gentlemen the Deputies Mayors, the expression of our 
highest consideration regarding the quality of your cultural and tourist offer as well as your all year 
round event. Thanks to this work, Craiova is not only participation to the attractiveness of Romania 
but as the whole Europe as the number one destination in the world.  

The quality of your events are highlighted by our media partners as Forbes and National Geographic 
and we are pleased to see that the international audience of travellers also appreciates the offer 
of Craiova.  

Best regards 

 

 Maximilien Lejeune 
CEO - European Best Destinations 
1000 Brussels 
Tel 0032.49.49.20.254 
www.europeanbestdestinations.com  
  

http://www.europeanbestdestinations.com


European and International promotion of the cultural & 
tourist offer of 
Craiova online and in 
travel media 

 

More than 6 million of 
travellers are looking for the 
Best Christmas Markets in 
Europe on the best ranked 
travel website dedicated to 
tourism and culture in Europe.  

 



 

Thanks to its unique offer in Europe with traditional and modern offers, cultural 
events, high quality activities (Ice Rink, Workshops, concerts), Craiova has been voted 
among the 10 Best Christmas Markets in Europe during last year edition of this 
event that gathers worldwide travellers, media and tourism professionals.  

 

In addition 
to this 
recognition 
Craiova been 
published in 
prestigious 
travel media 
as Forbes 
USA, Condé 
Nast 
Travelers, 
National 

Geographic,… enjoying a international media coverage that has an estimated value 
of 1,2 million euros (estimation of the media coverage made by Cision Agency). 



 

The result page with Craiova has been shared more than 100,000 times on 
social networks and viewed by more than 2.6 million travellers on EBD 
(cumulative audience of 420 million readers with media partners). 

 

Your destination meets its audience precisely because of the quality of your offer. 
Hotels, restaurants, citizens, traders, the City Hall, everyone participates in the 
international attractivity of Craiova. 

 

Travellers’ interest for your destination is even stronger. Craiova’s dedicated page 
is the most visited page for a Romanian destination on European Best 
Destinations and already among the 50 most booked destinations for 
Christmas on European Best Destinations,  

Thanks to its selection among the 10 most voted Christmas Destinations, Craiova is 
secure to be selected among the Best Destinations in Europe.  

 

ABOUT US 



Since 2009, European Best Destinations, in partnership with the European 
Commission and the EDEN network as well as more than 300 partner tourism offices, 
has been promoting tourism and culture in Europe to millions of travellers, media and 
tourism professionals. 

 

 

OUR ACHIEVEMENTS 

Over the past twelve years we have been offering travellers from 
all over the world the opportunity to discover Europe through 
hundreds of destinations promoted on our site.  For the 10th 
consecutive year it has remained the first/most visited travel site 
dedicated to tourism in Europe. We are also first with around one 
hundred themes. 

 

 

 

MEDIAS 

European Best Destinations’ publications are published in major international 
media, allowing us to offer destinations visibility for their market but also new 
markets in Europe and outside Europe. EBD is regularly published in Forbes, 
National Geographic, Geo, Lonely Planet, Condé Nast Travelers, Yahoo, Corriere 
Viaggi, Huffington Post. 

 

 

 

 

 

 

- EDEN General Assembly in Romania 



The destinations are promoted to an audience of nearly 6 million of travellers but 
also media and tourism professionals with a media coverage worth more than 104 
million of euros since 2009. 
 

 

We personalize our approach 
and our offer according to the 
destination. We work, among 
others, with Milan, Florence, 
Bilbao, San Sebastian, Bordeaux, 
The Azores, Bruges, Alpe d'Huez, 
La Vienna, Dresden, Leipzig, 
Monte Isola, Hvar, Dubrovnik, 
Madeira, Brussels, Helsinki, Riga, 
Athens, Kotor, Zermatt, Verbier, 
Budapest, Tallinn, Prague, Bern, 
Basel, Manchester, and much 
more. 

 

 

 

 





 

OUR PROPROSAL FOR CRAIOVA 
 

A MAXIMUM OF VISIBILITY 

1. International Online Promotion of Craiova.  
To make your destination unavoidable we must let it occupy the whole space and 
make it obvious.  
Craiova will open our website for a full month from the 1st September 2022 
to 1st October 2022 



Craiova will be promoted on the Header of the Most Visited Website dedicated to 
travel in Europe to an audience of 720,000 travellers, media, tourism 
professionals.  

 

2. Tailor-made advertising campaign. 
Craiova will also be promoted on all the pages of European Best Destinations with 
a tailor-made advertising “Discover the Best of Europe – Visit Craiova” and a direct 
link to your dedicated page. Global audience of 1,2 millions of travellers. 

 

3. Craiova will be promoted in our next Newsletter 
In addition to it, Craiova will be promoted in our next newsletter among the Best 
Christmas Destinations in Europe to an audience of + 640,000 subscribers (media, 
tourism professionals, high purchasing power travellers). 
 

4. Craiova will be promoted in prestigious travel media such as Forbes USA, 
Condé Nast  Travellers, National Geographic,   Corriere Viaggi, Yahoo.  
 
 
PROMOTION ON THE HOMEPAGE DURING 30 DAYS (1st September 

1st October 2022). 
Reach + 720,000 high purchasing power travellers with a tailor-

made promotion of Craiova on the Homepage of 
EuropeanBestDestinations.com for 30 days. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tailor-made advertising campaign:  
Creation of a tailor-made advertising campaign “Discover the 
Best of Europe – Visit Craiova” visible on all the pages of EBD 
during 30 days to reach a cumulative audience of + 1,230,000 
views in 30 days.  







 
Creation of a tailor-made advertisign campaign “Discover the Best of Europe – Visit Craiova” on all 
the pages of EBD during 30 days to reach a cumulative audience of + 1,230,000 views. 

 

 

 International promotion of Craiova in our Newsletter.  
 

Promotion of Craiova among the Best Christmas Destinations in Europe  to + 640,000 travellers, media, 
tourism professionals, subscribers of our inspiring Newsletter.  
  

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

EUROPEAN BEST DESTINATIONS 
IN FEW FIGURES. 

 

Thanks to our SEO techniques, nearly 91% of our traffic (6 million travellers) arrives on our 
site thanks to the content created specifically for search engines. This enables us to offer more 
direct visibility to your destination. 

 

 

Last figures – January 2022  



Travellers from the United Kingdom, USA and Germany constitute the main markets and they 
remain so throughout the year.  These travellers are most sought after by tourist offices because of 
their highest purchasing power.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUR PROPOSAL.  
- Promotion of Craiova on the front page of www.europeanbestdestinations.com  for 
30 days from 1st September 2022 to the 1st October 2022  Cumulative audience of + 
720,000 travellers. 

- Promotion of Craiova among the Best Christmas Destinations in our next Newsletter 
send to + 640,000 subscribers (media, tourism professionals, travellers). No cost – 
selection officially valitade. 

- Promotion of Craiova in media such as Forbes, Condé Nast, National Geographic, 
Yahoo, Geo.  

- All year round promotion of Craiova through a dedicated page – texts, images, 
videos, can be updated at any moment of the year without any extra cost.  

- All year round promotion of Craiova through a Christmas Dedicated page. texts, 
images, videos, can be updated at any moment of the year without any extra cost.  

- Any additional promotion of Craiova in any specific category is done at no extra cost 
based on the offer of Craiova.  

 

Standard offer for this global promotion: 24,890 euros (media campaign) + 
advertising campaign 9880 euros = 34.770 euros. 

Reduced costs for Craiova awarded among the 10 best Christmas Destinations in 
2021 : 22.990 euros (- 12,000 euros). 

 

Offer valid from the 3rd August to the 3rd October 2022.  

Payment can be made at your best convenience in 2022 or 2023 without any extra 
cost. 

This proposal covers the advertising and promotional costs of Craiova on the first 
website dedicated to tourism in Europe as well as its promotion in media, on EBD and 
in our newsletter.   

 

http://www.europeanbestdestinations.com


 

Calendar – timing 

 

1. update of a tailor-made page about Craiova.  

As Paris, London, Florence,… Craiova will be promoted on a tailor-made page on which travellers will find 
information about Craiova, official website, social networks, top things to do in Craiova, Video of Craiova, 
hotels, tours and activities.  

The page will be updated  in partnership with Craiova Cultura Dept. Texts and images will be collected 
through the online form dedicated to selected destinations : 
https://www.europeanbestdestinations.com/about-1/membership/ images (from 20 to 50 will be sent to 
press@europeanbestdestinations.com via Wetransfer.  

This tailor-made page about Craiova will be created within 15 days following the reception of the 
documents.  

Texts, images, videos, can be updated at any moment without any extra cost during the 12 months of this 
promotion.  

 

Ex/preview : 

 

  

https://www.europeanbestdestinations.com/about-1/membership/
mailto:press@europeanbestdestinations.com


 

 

 

 

 



2. Creation of a tailor-made page about Craiova Christmas Market.  

On the same basis, our graphic team will update the tailor-made page about Craiova’s Christmas 
Market. Texts will be provided by Craiova Cultura Dept through this online form dedicated to selected 
destinations : 

 https://www.europeanbestdestinations.com/about-1/online-form-xmas-markets/  

Images (20 to 50) will be sent by Wetransfer to press@europeanbestdestinations.com 

Upon reception of the documents and images, our graphic team will create the page dedicated to 
Craiova’s Christmas Market within 15 days. This promotion will take place for 12 months (based on the 
date of the payment). 

Ex / Preview :  

  

https://www.europeanbestdestinations.com/about-1/online-form-xmas-markets/
mailto:press@europeanbestdestinations.com


 

 



 

 



 

 

If your team wants to promote specific activities (culinary event, ice ring,…) we invite them to fill the « best 
things to do » area in the online form and provide us with images of the « best things to do during Christmas 
in Craiova ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Promotion of Craiova among the Best Christmas Destinations in Europe. 

Included in this international promotion of Craiova at no cost, thanks to its offer and votation among 
the 10 most beautiful Christmas Destinatiosn in 2021, Craiova will be this year too promoted among 
the Best Christmas Destinations in Europe during the next 12 months.  

 

 

4. Promotion of Craiova among the Best Christmas Markets in Europe + media publication 
One of the most important part of this promotion will be made in Nov-Dec 2022 with the official 
selection of Craiova among the 20 Best Christmas Markets in Europe.  
20 shortlisted destinations will be selected among the Best Christmas Markets in Europe. They will 
be selected for our yearly event « European Best Christmas Market » that will take places from the 
1st dec-10th dec 2021. 20 destinations will be promoted to millions of travellers, media and tourism 
professionals among the Best Christmas destinations in Europe.  



 

 

During a 10 days, worldwide travellers will have the opportunity to discover and support their favourite 
destinations (1 vote per day /per IP address). On the last day of vote at 5PM the result will be published on 



a result page. The 20 selected destinations will be promoted on this result page (shared by more than 
230,000 travellers in 2020) from the date of the result till next year’s competition (Nov 2023).  

 

Craiova will also be promoted in our International media partners such as Forbes and Condé Nast Travellers.  

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

Craiova will also enjoy free of use official logos « European Best Christmas Markets Nominee » and 
« European Best Christmas Markets 2022-2023 ». Free of use for the municipality and its partners (hotels, 
restaurants, shops, medias, advertising). Ex/preview : official logos will be sent to Craiova Cultural Dept 
within the 15 days following the reception of texts and images about your Christmas event. 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

 



 





 
 

 
 
 
 
 
 
 



5. Thematic promotion of Craiova : Best Cultural Destinations, Best Destinations for a City break in 
Europe.  

Craiova will enjoy a thematic promotion through the navigation menu. Based on its offer and at no extra 
cost It will be promoted among the Best Cultural destinations in Europe and Best Destinations for a city 
break in Europe. Craiova can also enter any categories based on its offer and the vote of travellers. This 
promotion and recognition in any thematic ranking are free for Craiova as well as for the 400 EU 
destinations promoted on EBD.  

 

 

This promotion will be made for 12 months from the date of the reception of your content (texts, 
images). This will allow Craiova to reach an international audience of high purchasing power travellers 
from + 178 countries in the world on the most visited website dedicated to tourism in Europe.  

 



 

6. Promotion of Craiova  Art Museum among the Best Museums in Europe.  

Europeanbestdestinations.com is first ranked for travellers looking for the best museums in Europe. We 
will promote one more time, based on your offer, Craiova Art Museum among the Best Museums in 
Europe for 12 months. This promotion is done at no cost, based on your offer.  

Ex/preview : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planning  

 

1. Update of a tailor-made page about Craiova (September-Nov 2022)  

Online form : https://www.europeanbestdestinations.com/about-1/membership/ images (from 20 to 
50 will be sent to press@europeanbestdestinations.com via Wetransfer/thanks not to forget to add 
images of the « best things to do » if you want our team to promote some specific things to do on your 
dedicated page).  

 

2. Creation of a tailor-made page Craiova Christmas Market (September-November 2022)  

Online form :  https://www.europeanbestdestinations.com/about-1/online-form-xmas-markets/  

Images (20 to 50) can be sent by Wetransfer to press@europeanbestdestinations.com thanks not to 
forget to add « best things to do » images related to this event if you want our team to promote some 
specific things to do during your Christmas event. 

 
3. Promotion of Craiova among the Best city breaks in Europe & Best Cultural destinations Sept 2022 

– 31st Dec 2023.  This does not request any additional texts or images, Craiova will be included in 
our navigation menu among the best cultural & best destinations for a city break in Europe based 
on its offer – at no cost.   
 

4. Promotion of Craiova Art Museum among the Best Museums in Europe (2022-2023. This 
promotion will be done in partnership with Craiova Cultural Dept. It will be based on your text (max 
20 sentences) about this Museum and its collection as well as an image of it (1 image – size : 1190 
x 790 pixels). Texts and images can be sent to press@europeanbestdestinations.com Calendar for 
the update of images: Sept-Nov 2022. No cost, this selection is based on your offer.  

 

5. Promotion of Craiova among the Best Christmas Markets in Europe (Nov 2022-Nov 2023). This 
promotion will take place on www.europeanbestdestinations.com the 20 short-listed Christmas 
destinations will be promoted during the 10 days voting process as well as during Nov-Dec 2022 and 
on the result page among the Best Christmas Destinations in Europe.  This promotion and selection 
are free for Craiova selected among the 10 best Christmas Destinations by travellers.  
 

6. Based on this promotional offer, Craiova will also be promoted in partners media such as Forbes, 
Condé Nast, National Geographic. The mediatic value of this promotion is estimated at the lowest 
at 1,6 million euros per destination. Only selected destinations can enjoy this promotion. All the 
cost related to this international promotion and advertising campaign are included in the proposal 
price here below. 
 

https://www.europeanbestdestinations.com/about-1/membership/
mailto:press@europeanbestdestinations.com
https://www.europeanbestdestinations.com/about-1/online-form-xmas-markets/
mailto:press@europeanbestdestinations.com
mailto:press@europeanbestdestinations.com
http://www.europeanbestdestinations.com


7. Craiova will be promoted through a tailor-made advertising campaign of 1 month (opening of the 
website EBD + full month advertising campaign on all the content pages of EBD “Discover the best 
of Europe – Visit Craiova – to take place in September-October 2022).  
 
 

8. Stats/Traffic/Datas : Each year, following the publication of the results our team provides 
destinations with stats on the most viewed and most booked destinations/ Christmas destinations. 
As an example of it Budapest was the most booked & most viewed destinations after its selection, 
the same for Tallinn, Basel, Strasbourg the previous years. The most viewed and booked 
destinations are the ones selected among the 20 Best Christmas Markets in Europe. A review of the 
press publication could be send after this event or combined with a report on this promotion 
including the media coverage and stats of the pages (Craiova tailor-made page and Craiova 
Christmas Market dedicated page as well as « Best Christmas Markets in Europe’ page).  
 

Standard offer for this global promotion: 24,890 euros (media campaign) + advertising campaign 9880 
euros = 34.770 euros. 

Reduced costs for Craiova awarded among the 10 best Christmas Destinations in 2021 : 22.990 euros 
(- 12,000 euros). 

 

 

This promotion will allow us, together, to highlight the beauties of Craiova to millions of travellers, 
media and tourism professionals.  

 

 

Please accept, Mrs the Mayor, Mmes and Messrs the Deputies Mayors, the expression of our highest 
consideration. 

Best regards 

 

Maximilien Lejeune 

 

 

 

 

Maximilien Lejeune 
CEO - European Best Destinations 
1000 Brussels 
Tel 0032.49.49.20.254 
www.europeanbestdestinations.com  
  

http://www.europeanbestdestinations.com












































Ms the Mayor, 

Ladies and Gentlemen the Deputies-Mayors, 

Thanks to the quality of your tourist & cultural offer and your all year quality 

events, Craiova has been promoted during the past 12 months to a 

cumulative audience of + 420 millions of travellers on 

www.europeanbestdestinations.com + in media partners such as Forbes, 

Condé Nast, National Geographic, Geo, Corriere Viaggi, Yahoo,… All the 

media partners highlighted the quality of your Christmas Event and its 

uniqueness with cultural events, concerts, workshops, record of lighting, ice-

ring. 

 

Based on your offer Craiova is promoted among the best cultural 

destinations in Europe, Best City Breaks in Europe, Best Museums in Europe, 

thanks to its selection among the 10 most voted Christmas Markets Craiova 

during last year edition, Craiova is automatically selected for the next edition 

of this event that will take place in November 2022. 

The selection of Craiova in specific categories as the best Christmas 

Destinations, Best Cultural Destinations, Best Museums in Europe, Best City 

Breaks, City Parks, and new category in which your destination might be 

awarded in the future is based on your offer, no cost are related to the 

awarding of Craiova in one or more categories. 

 

Online promotion + media and tailor-made advertising: 

Since 2009, in order to provide destinations with a maximum of visibility and 

important economic and mediatic impact (from + 1,6 millions of media 

coverage – up to + 10 millions of euros of media coverage for some 

destinations) and growths of visitors of + 13% (Bordeaux) up to + 41% 

(Zagreb) EBD invests important budget to offer the maximum of visibility a 

participation to the promotional fee are requested to destinations willing to 

have an extra visibility in prestigious media as well as a tailor-made 

advertising campaign to highlight their event. 

Here below you will find our proposal for a tailor-made advertising campaign 

that will allow us to promote Craiova to millions of high purchasing power, 

the same campaign that we are organizing for awarded and non awarded 

destinations such as Milan, Azores, Zagreb, Budapest, Malta, Madeira, 

Basel,… at a reduced price for Craiova due to its selection among the 10 

most voted destinations. 

Please accept, Mrs the Mayor, ladies and gentlemen the Deputies Mayors, 

the expression of our highest consideration regarding the quality of your 

cultural and tourist offer as well as your all year round event. Thanks to this 

Stimată doamnă primar, 

Doamnă și domnule viceprimar, 

Datorită calității ofertei turistice și culturale și a evenimentelor de calitate 

organizate pe tot parcursul anului, Craiova a fost promovată în ultimele 12 luni la o 

audiență cumulată de peste 420 de milioane de turiști pe 

www.europeanbestdestinations.com și la parteneri media precum Forbes, Condé 

Nast, National Geographic, Geo, Corriere Viaggi, Yahoo. Toți partenerii media au 

evidențiat calitatea evenimentului dvs. de Crăciun și unicitatea acestuia cu 

evenimente culturale, concerte, ateliere, iluminat, patinuar. 

 

 

Pe baza ofertei de care beneficiați, Craiova este promovată printre cele mai bune 

destinații culturale din Europa, cele mai bune vacanțe de tip city break din Europa, 

cele mai bune muzee din Europa, iar datorită selecției printre cele mai votate 10 

Târguri de Crăciun, în cadrul ediției de anul trecut, Craiova este selectată automat 

pentru următoarea editia acestui eveniment care va avea loc in noiembrie 2022. 

 

Selectarea Craiovei în categorii specifice ca cele mai bune destinații de Crăciun, cele 

mai bune destinații culturale, cele mai bune muzee din Europa, cele mai bune 

vacanțe de tip city break, parcuri urbane și o noua categorie în care destinația 

dumneavoastră ar putea fi premiată în viitor, sunt incluse în oferta trimisă către 

dumneavoastră, fără costuri suplimentare. 

 

Ofertă de promovare online + media și publicitate personalizată: 

Din 2009, pentru a oferi destinațiilor un maxim de vizibilitate și un impact economic 

și mediatic important (echivalentul unei promovări între 1,6 milioane și peste 10 

milioane de euro în costuri de mediatizare pentru unele destinații) și creșteri ale 

vizitatorilor de peste 13% (Bordeaux) sau peste 41% (Zagreb), European Best 

Destinations investește un buget important pentru a oferi maximum de vizibilitate 

iar o taxa de participare promoțională este solicitată destinațiilor care doresc să aibă 

o vizibilitate suplimentară în mass-media de prestigiu precum și o campanie de 

publicitate personalizată pentru evenimentul lor. 

 

Mai jos găsiți propunerea noastră pentru o campanie publicitară pe măsură, care ne 

va permite să promovăm Craiova la milioane de potențiali turiști cu putere de 

cumpărare mare, aceeași campanie pe care o organizăm pentru destinații premiate 

și nepremiate precum Milano, Azore, Zagreb, Budapesta, Malta, Madeira sau Basel,  

la un preț redus pentru Craiova datorită selecției printre cele mai votate 10 

destinații de Crăciun. 

 



work, Craiova is not only participation to the attractiveness of Romania but 

as the whole Europe as the number one destination in the world. 

The quality of your events are highlighted by our media partners as Forbes 

and National Geographic and we are pleased to see that the international 

audience of travellers also appreciates the offer of Craiova. 

 

Best regards 

 

 

Vă rugăm să acceptați, doamnă primar, doamnă și domnule viceprimar, expresia 

celei mai înalte considerații a noastră cu privire la calitatea ofertei culturale și 

turistice trimisă către dumneavoastră, pentru durata unui an întreg.  

Grație acestei oferte, Craiova va fi promovată atât ca destinație unică dar și ca parte 

din Europa, ca și destinație numărul unu în lume.  

 

Calitatea evenimentelor dumneavoastră va fi evidențiată de partenerii noștri media 

precum Forbes și National Geographic și am fost încântați să vedem că și publicul 

internațional de călători a apreciat oferta turistică a Craiovei. 

 

Toate cele bune,  

Maximilien Lejeune CEO - European Best Destinations 1000 Brussels Tel 

0032.49.49.20.254 www.europeanbestdestinations.com 
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