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„Mureş: Photos & Memories. Transylvania – România”
Realizat de echipa Zi de Zi Events SRL, albumul foto intitulat „Mureş: Photos &  Memories. Transylvania – România” face parte din Colecţia „Maecena”, este tipărit pe 188  
de pagini, full color, în condiţii grafice excepţionale şi conţine o prezentare în imagini a  celor mai frumoase locuri şi reprezentative evenimente din judeţul Mureş.
În prologul albumului, echipa - care a transformat o frumoasă idee într-un produs  finit pe măsură - marchează resorturile pentru editarea unei lucrări de o asemenea
anvergură, cu fotografii unicat şi texte în şase limbi: română, maghiară, engleză, germană,
franceză şi italiană:
„Mureş. Un judeţ într-o multitudine de ilustrate. Legate şi libere să-şi spună  povestea. Civilizaţie şi culturi. Oameni şi clădiri. Evenimente şi fenomene. Festivaluri şi istorie. 
Viaţă şi dorinţă de explorare. Destine întrepătrunse şi lumi stratificate. Geografii şi istorii diverse. O lume concentrată în flashuri şi scurte explicaţii, mai degrabă incitând la
excursie şi descoperire. Biblioteca turistului din secolul XXI şi, mai ales, geanta Samsonite a
omului de afaceri are oricând loc de un album viu, plăcut ochiului, despre locurile pe care le  străbate într-un ritm alert sau despre cele unde va vrea să vină sau să revină pe 
un traseu  bine stabilit sau tocmai datorită revelaţiilor din album. În spiritul acestui tip uman de
explorator al afacerilor, dar şi în cel mai amplu de a dezvălui celor care ne vizitează judeţul,
despre tainele mai mult sau mai puţin vizibile, credem că demersul nostru este unul util,  necesar, numai bun şi pentru cei care vor să ofere un cadou elegant prietenilor pe 
care-i  invită să cunoască Mureşul”.

Structura albumului „Mureş: Photos & Memories. Transylvania – România”, pe capitole:

• „Municipiul Târgu Mureş, reşedinţa judeţului Mureş” • „Sângeorgiu de Mureş şi împrejurimile”
• „Cetatea Medievală Sighişoara – monument UNESCO” • „Castele nobiliare maghiare şi cetăţi fortificate săseşti”
• „Staţiunea turistică balneoclimaterică Sovata. Lacul Ursu” • „Municipiul Reghin. Oraşul Viorilor”
• „Văile Mureşului şi Gurghiului, cultură şi tradiţii seculare” • „Valea Târnavei. Municipiul Târnăveni”
• „Lacul Bezid, Valea Nirajului şi Câmpu Cetăţii” • „Luduş, Iernut şi Ungheni”
• „Cultură şi tradiţii locale pe Câmpie” • „Calendar şi hartă a evenimentelor”.

Preţul unui exemplar al albumului „Mureş: Photos & Memories. Transylvania – România”  este de 100 de lei + TVA (5%).
Datele de contact pentru comenzi sunt următoarele: Strada Primăriei, Nr. 1, Târgu-Mureş
(în incinta Camerei de Comerţ), Telefon/Fax: 0265-215.613, e-mail: publicitate@zi-de-zi.ro
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