
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/2/2021 אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

מיליאן גלאבאלע קאמפאניע צו שטיצן די   $40גאווערנער קאומאו מעלדט דאס לאנצירונג פון נייע 
 אויפלעבונג פון ניו יארק סטעיט טוריזם אינדוסטריע 

  
נייע נאך דער עפידעמיע טוריזם קאמפאניע צו ארויסשטעלן אטראקציעס איבער ניו יארק סטעיט, 

 צו דערמוטיגן געסט צו "קומט און זייט א טייל פון עס" 
   

דורכלעבן דער שטאט -ערשטע פאזע שטעלט ארויס ניו יארק סיטי און לאדנט איין געסט צו ווידער 
 וואס שלאפט קיינמאל נישט

  
  דא ניו ירק סיטי טוריזם רעקלאמע קען ווערן געזען

   
מיליאן גלאבאלע   $40גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דאס לאנצירונג פון א נייעם 

די אקציע וועט רעקלאמירן   קאמפאניע געצילט אויף צוריק אויפלעבן די סטעיטס טוריזם אינדוסטריע. 
טוריזם אטראקציעס איבער אלע ראיאנס פון דער סטעיט דורכן זומער, הארבסט און ווינטער טוריזם  

, נאציאנאלע און  לאקאלע -סעזאנען אזוי ווי דער סטעיט הייבט אן באגריסן אלע געסט 
די ערשטע פאזע פון די קאמפאניע פאקוסירט אויף ניו   אינטערנאציאנאלע צוריק צו ניו יארק סטעיט. 

יארק סיטי און וועט לויפן אויף דיגיטאלישע צענטערס אין געוויסע אינטערנאציאנאלע מארקן און אויף  
קלאמעס אין דער קאמפאניעס  קומענדיגע רע אין נאציאנאלע און לאקאלע מארקן. TVטראנסמיטירן 

-צווייטע פאזע וועט ארויסשטעלן פארשידענע אטראקציעס פון דער סטעיטס אויסגעקליבענע און יחיד
  במינו'דיגע ראיאנס אויסער ניו יארק סיטי. 

  
"ניו יארקס טוריזם אינדוסטריע האט זיך געמוטשעט איבער א יאר, אבער אזוי ווי מיר הייבן אן  

עם בלאט פון קאוויד, האבן מיר א זעלטענע געלעגנהייט צו בויען עפעס וואס האט איבערצודרייען ד
האט גאווערנער קאומאו קאוויד וועלט," -קיינמאל נישט עקסיסטירט און פירן דעם גלאבוס אין דער נאך

לאבאלע "מיר ווילן אז די וועלט זאל וויסן אז ניו יארק איז צוריק בעסער ווי אמאל, און די נייע ג געזאגט.
קאמפאניע וועט העלפן אנצינדן דאס אויפלעבונג אויף ס'ניי פון אונדזער טוריסט אינדוסטריע דורך  

און מיר ווילן אז   -דערמאנען די רייזערס אז עס איז נישטא ערגעץ אין דער וועלט אזוי ווי ניו יארק סטעיט 
   זיי זאלן קומען און זען פאר זיך אליין." 

  
ארויסגעגעבן   נערס אדמיניסטראציע, האבן היסטארישע אינוועסטירונגען אין טוריזםדורכאויס די גאווער

פרעצעדענטישע רעקארד שטאפלען פון געסט אויסגעבן און עקאנאמישע השפעה אין דער צייט האבן  
פאסטנס, אבער די אינדוסטריע איז געווארן אומפראפארציאנעל מושפע בשעת דער  געשיצט טויזענטער

  עפידעמיע.
  

ניו יארק סטעיט האט מיט הצלחה צוריק אויפגעעפענט חלקים פון איר עקאנאמיע, ערלויבן די סטעיט  
עפידעמיע פלענער, וויל ניו יארק  -אזוי ווי פארערס הייבן אן מאכן נאך איינצולאדענען געסט נאכאמאל.

טינאציע מיט אן א  סטעיט פאטעציעלע געסט צו טראכטן וועגן דער עמפייער סטעיט אלץ א זיכערע דעס
די נייע אקציע וועט מארקירן די   שיעור אפציעס פארהאן צו באשאפן אן אומפארגעסלעכע וואקאציע.

https://www.youtube.com/watch?v=7IBqI7G-VQg


 

 

זען דעסטינאציעס אזוי ווי דער סטעיט עפענט זיך צוריק אויף, העלפן סטימולירן די  -סטעיטס מוז
   ן די עקאנאמיע.אויפלעבונג פון דער סטעיטס טוריזם אינדוסטריע און ווייטער צוריקבויע 

 
די ערשטע רעקלאמע אין דער קאמפאניע שטרייכט אונטער דעסטינאציעס, אטראקציעס, טוריסט  

דאס שטעלט ארויס איקאנישע ניו יארק סיטי מערקפונקטן   ערטער און קלאנגען איינס מיט ניו יארק סיטי.
דער סטעטשו אוו ליבערטי,   אזוי ווי וואשינגטאן סקווער, מויניהאן טרעין האל, טיימס סקווער, און

געסט ליבלינגען האבן ליב ניו   ." ניו יארק, ניו יארק  פיקסירט קעגן דעם קלאסישן סטאנדארט "טעמא פון
טאון זענען אדורכגעמישט מיט עיקרדיגע ניו יארק  -יארק מאדע פיצע, צענטראל פארק זאא און כינע

סאבוויי באן, דער סטעטן איילענ פערי, בראדוויי, און דער ניו יארק האריזאנט   MTAסצענעס אזוי ווי אן 
ניו יארק סיטיס ראלע אלץ די שייכות פון דער  די רעקלאמע שטרייכט אונטער  אנגעצינדן ביי נאכט.

סטעיטס גרויסארטיגע און אנערקענטע נעץ פון קונסטן, פארוויילונג, ספארטס, קולטור, ביזנעס און  
  קולינארישע אנבאטן.

 
דעזיגנירט עריק -CEOעמפייער סטעיט אנטוויקלונג דינען קאמישאנער און פרעזידענט און 

זם איז א גרונטשטיין פון אונדזער עקאנאמיע, וואס דינט אלץ איינע פון  "טורי גערטלער האט געזאגט,
לעבנסנייטיגע ראלע צו פארבינדן מענטשן פון   דער סטעיטס גרעסטע ארבעטגעבערס, בעת שפילן א

במינודיגע פלעצער וואס סימבאליזירן די נישט צו באקעמפנדיגע גייסט פון  -ארום דער וועלט מיט די יחיד
אונדזער טוריזם אינדוסטריע און איר אפהענגער האבן שטארק געליטן בשעת  סטעיט. דער עמפייער

די נייע   אינוועסטירן און אויפנעמען געסט נאכאמאל.-קאוויד און עס איז געקומען די צייט צו צוריק
קאמפאניע טוט אפמשלען ניו יארק סטעיטס ענערגיע און צוטרוי, געטעסט און פארשטארקט איבער דער 

טער יאר, און פראקלאמירט שטאלצערהייט מיר זענען דא צוריק און מיר ווילן אז איר זאלט אנטייל לעצ
  נעמען אין דעם." 

  
 NY"איך האב ליב ניו יארק סטעיט עקזעקוטיוו דירעקטאר פון טוריזם ראס ד. לעווי האט געזאגט, 

רעפן וואס זיי האבן ליב אין ניו  איז אויפגעהייטערט צו א באגייסטערטע איינלאדונג פאר רייזערס צו ט
יארק סטעיט, און מיר וועלן אמפליפיצירן דעם באגריסונג דורך אונדזער נעץ פון רעקלאמירטע 

דער זומער קען אויסזען אביסל אנדערש, אבער עס וועט אן קיין ספק צושטעלן   פלאטפארמעס.
לאנגע זכרונות און האבן -ו מאכן לעבנסוואונדערלעכע געלעגנהייטן פאר ווער ס'זאל נאר זיין וואס זוכט צ

  אביסעלע ניו יארק הנאה מיט די מענטשן וואס זיי האבן ליב." 
 
"איך יו יארק סטעיט טוריזם קאנסולטאטיווע קאלעגיע פארזיצער קריסטין ניקאלאס האט געזאגט, נ

נהייבן  אפלאדיר גאווערנער קאומאו און איך האב ליב ניו יארק פארן לאנצירן די קאמפאניע א
פארשפרייטן די נייעס אז ניו יארק עפענט זיך צוריק אויף און גרייט אויפצונעמען איינוואוינער און געסט  
צום גרויסן עפל און די עמפייער סטאר אזוי ווי מיר קומען צו זיך פון קאווידס חרוב געמאכטע קלאפ צום  

לץ דער צוטריט צו ניו יארק סטעיט ווי  ניו יארק סיטי האט שוין פון לאנג סערווירט א טוריסט סעקטאר.
אויך די פאראייניגטע שטאטן און דער גאווערנער זאלן ווערן געלויבט פאר אינוועסטירן אין טוריזם, א  

  מאטאר קריטיש צוריק צו ברענגען די סטעיטס עקאנאמיע שטערקער פון אלע מאל."  נייטיגע- לעבענס
 

מער אינפארמאציע  .דרוקט דאא ניו יארק סיטי וואקאציע,  צו אויסגעפונען מער און אנהייבן פלאנירן
  .דאוועגן אטראקציעס און דעסטינאציעס איבער ניו יארק סטעיט 

  
###  

  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

   press.office@exec.ny.gov518.474.8418  |ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו קאממער | 
 

 אויס־סובסקרייבן

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b24c4b7e-edd7723f-b24eb24b-000babda0106-4c68957b7f61460e&q=1&e=41cd60d2-e2d2-4b9d-aab7-6983dccbdf24&u=https%3A%2F%2Fwww.iloveny.com%2Fnyc
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=be598d54-e1c2b415-be5b7461-000babda0106-54d7d4ba81ffe37e&q=1&e=41cd60d2-e2d2-4b9d-aab7-6983dccbdf24&u=https%3A%2F%2Fwww.iloveny.com%2F
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=68cc6248-37575b09-68ce9b7d-000babda0106-34bdcab520ba4aa2&q=1&e=41cd60d2-e2d2-4b9d-aab7-6983dccbdf24&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES48D3023FC13E213B852586E8006D536C00000000000000000000000000000000

