Timişoreana reînvie poveştile Micului Paris
Bucuresti, 2 septembrie 2010

Incepând cu 1 septembrie, brandul Timişoreana duce povestea mai departe prin
proiectul “Povestea oraşului tău” şi recreează atmosfera plină de farmec a perioadei
interbelice prin intermediul poveştilor şi amintirilor unor locuri care şi-au lăsat
amprenta asupra istoriei sale.
Programul “Povestea oraşului tău” continuă seria activităţilor derulate de Timişoreana de-a
lungul timpului în numeroase localităţi din ţară, menite să susţină, să promoveze şi să
contribuie la păstrarea adevăratelor valori româneşti, de la clădiri şi locuri istorice, la tradiţii.
Pentru că poveştile cele mai însemnate nu se pierd şi îndeamnă să fie împărtăşite, anul acesta
Timişoreana vorbeşte despre locuri, oameni şi întâmplările lor de seamă. Astfel, “Povestea
oraşului tău” include înfrumuseţarea Gării de Nord prin expunerea permanentă de fotografii
din Bucureştiul interbelic, organizarea unor seri tematice la Curtea Berarilor precum şi o
călătorie prin oraşul de altă dată, cu ajutorul schiţelor lui Caragiale, puse în scenă de actori
profesionişti.
„Micul Paris nu a dispărut. Clădirile le putem admira şi azi. Oamenii sunt aceia care s-au
schimbat. Preocupările cotidiene, opţiunile de viaţă, atitudinea faţă de celălalt sunt diferite
faţă de ceea ce se întâmpla în urmă cu o sută de ani şi astfel de schimbări sunt fireşti.
Oamenii sunt aceia care impun schimbarea. Totul ţine de atitudine iar Timişoreana determină
o schimbare de atitudine. Timişoreana este un veritabil vehicul al timpului care ne arată
potenţialul schimbărilor în bine, puterea gândurilor pozitive. Istoria este doar un prag,
dincolo de care poţi vedea o mulţime de imagini şi timpuri în continuă mişcare. Depinde de
tine în ce poveste alegi să trăieşti. Timişoreana doar îţi oferă acest prilej”, declară istoricul
Adrian Majuru ale cărui poveşti despre modul în care românii se bucurau de timpul liber în
perioada interbelică pot fi citite pe www.povesteaorasuluitau.ro
Incepând cu 1 septembrie, în Gara de Nord vor putea fi admirate fotografii ale unor locuri
emblematice pentru capitală, printre care Primăria Bucureşti, Palatul Cotroceni, Lacul
Cişmigiu, Piaţa Unirii, Piaţa Universităţii. Intre 3 septembrie şi 8 octombrie, în fiecare
vineri, Curtea Berarilor îi aşteaptă pe domni şi pe domniţe cu seri tematice, pline de antren şi
voie bună, animate de ofiţeri de epocă, de Miţa şi Pampon, dar şi de concursul de karaoke pe
melodii specifice – romanţe de altădată. Pe 11 şi 18 septembrie, între orele 20 – 22,
bucureştenii sunt aşteptaţi în faţa sediului Băncii Naţionale Române, pentru a retrăi atmosfera
Micului Paris, vizionând reprezentaţii teatrale.

“Povestea oraşului tău” se traduce şi printr-o campanie promoţională dotată cu premii, ce se
adresează atât consumatorilor cât şi detailiştilor din Bucureşti. Site-ul dedicat
www.povesteaorasuluitau.ro îi aşteaptă pe consumatori cu concursuri cu premii atractive şi
le oferă oportunitatea de a împărtăşi şi altora poveştile oraşului în care trăiesc. In afară de
Bucureşti, programul „Povestea oraşului tău”, cu toate componentele sale, se derulează şi în
alte patru oraşe: Timişoara, Oradea, Iaşi, Constanţa.

Despre:
Produsă încã de la 1718, în cea mai veche fabrică din România, berea Timişoreana aduce cu sine experienţa şi
tradiţia meşterilor berari ce şi-au lăsat amprenta de-a lungul timpului. Timişoreana face parte din portofoliul
URSUS Breweries, subsidiară a SABMiller plc, şi unul dintre cei mai mari producători de bere din România.
Compania are sediul central în Bucureşti şi deţine 4 fabrici de bere în Cluj-Napoca, Timişoara, Buzău şi Braşov,
având peste 1.700 de angajaţi. Mărcile URSUS Breweries sunt: URSUS, Timisoreana, Ciucas, Peroni Nastro
Azzurro, Grolsch, Azuga, Redd's, Stejar, Pilsner Urquell, Miller.
www.ursus-breweries.ro

SABMiller plc este una dintre cele mai mari companii de bere din lume, cu participaţii în societăţi producătoare
de bere sau acorduri de distribuţie pe 6 continente. Mărcile Grupului includ beri premium internaţionale, cum ar
fi Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro şi Pilsner Urquell, precum şi o gamă excepţională de
mărci locale cu poziţii de lider, precum Aguila, Castle, Miller Lite, Snow şi Tyskie. În afara SUA, SABMiller
plc este, de asemenea, una dintre cele mai mari companii din lume care îmbuteliază produse Coca-Cola.
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