
 
 ענדרו מ. קאומאו גאווערנאר     6/14/2021  אויף באלדיגע פובליקירונג:

 
 

  אויפלעבונג די  שטיצען   צו  קאמפיין  גלאבאלער מיליאן   $40 פון  פאזע   צווייטע די  מעלדט  קאומאו  גאווערנאר
  אינדוסטרי   טוריזם   סטעיט יארק  ניו פון

  
אטראקשאנס צו לופט אויף בראודקעסט    ניו יארק קלאסיגע אפסטעיט -צוויי נייע ערטער פארשטעלנדיג וועלט 

TV סטרימינג סערוויסעס און אנליין; עדס וועלן אנגיין דורכאויס די זוממער ,  
  

 פאנדעמיק קאמפיין לאדנט דאמעסטישע און אינטערנאציענאלע באזוכער צו  -פאסט 
"Come Be A Part of It(קומען זיין א טייל דערפון) "  

 
  דא און    דא קוקט די עדס  

   
ניו  האט היינט געמאלדן די עפענונג פון צוויי נייע ערטער אלס דער צווייטע פאזע פון   ענדרו מ. קאומאו גאווערנאר  

יי ערטער שטעלן צו  אינדוסטרי. די נם זטורימיליאן קאמפיין צו שטיצן די אויפלעבונג פון די סטעיט'ס $40 יארק'ס  
  ניו יארק קלאסיגע אטראקשינס פון ראיאנען איבער די סטעיט, ווייזנדיג די אפנקייט און פארשידנקייט וואס - וועלט

האט צוצושטעלן. די קאמפיין וועט לויפן דורכאויס די סטעיט ווי אויך אלס דערנעבנדיגע דרייוו מארקעטס אויף  
- אויס דער זוממער אלס טייל פון יאר כן אנליין. די ערטער וועלן לויפן דור, סטרימינג סערוויסעס או TVבראודקעסט 

  ברייטע פרואוו צו פארמערן טוריזם.  -אנג סטעיטל
    

דורך באקומען מער שאטס אין ארעמס יעדן טאג, און   COVID-19, געוואונען איבער ניו יארק "מיר ברענגען צוריק 
האט  עס איז צייט צו שטיצן אלס וואס דער סטעיט האט צוצושטעלן צו מאכן די טוריזם דאלארן פליסן פונדאסניי,"  

מיליאן קאמפיין צו   $40"די צוויי נייע ערטער זענען די פרישסטע טייל פון אונזער געזאגט.  קאומאוגאווערנער 
וריזם און עקאנאמישע אנטוויקלונג געלעגנהייטן דורכאויס דער סטעיט, און זיי וועלן פאקוסירן אויף די  שטארקן ט 

. מיר עפענען אונזער סטעיט צו באזוכער פון פארשידענע מארקעטס און  ניו יארק ווערדן פון די הערליכע אפסטעיט 
ויען פונדאסניי איר עקאנאמיע פון די געפערליכע  סטעיט אויפב  ניו יארק סטעיט גרעניצן, און איך קוק ארויס צו זען 

  פאנדעמיק און זיך רוקן צום צוקונפט."  
   

דורך ארויסברענגען פאפולארע דרויסנדיגע צילן אין דער צייט וואס דער סטעיט עפנט זיך, וועט דער קאמפיין  
מען די אויפבוי פון די עקאנאמיע. די  העלפן שטיצן די אויפלעבונג פון די סטעיט'ס טוריזם אינדוסטרי און ווייטער נע

.  ניו יארק סיטינייע זוממער ערטער פאקוסירן אויף אן אויסוואל פון סעזאנישע און דרויסנדיגע צילן אינדרויסן פון 
, און ברייט באקאנטע  The Great New York State Fair ,Cooper's Beach מערסט באליבטע צילן אזויווי  

קומען ארויס אין פארנט, אינאיינעם מיט די היסטארישע   Brewery Ommegangגעטראנקען ערפינדונג ציל 
Boldt Castle   אוןSaratoga Race Courseדי עדס ברענגען אויך ארויס עטליכע פון די סטעיט'ס וועלט . -

 North Country,אין די    Wild Centerלאסיגע דרויסנדיגע טוריסט צילן, אזויווי די ק
, Storm King Art Center   אין דיHudson Valley און די ,Lake Placid Cliffside Mountain Coaster  .

Letchworth State Park, Niagara Falls State Park    אוןWatkins State Park   ,זענען אויך אריינגערעכנט
  וועלכע גיבט באזוכער אומפארגלייכבארע סצענעס און ענדלאזע ריקריעישאן געלעגנהייטן.  

   
דעזיגנעיט עריק גערטלער האט  - CEOעמפייער סטעיט אנטוויקלונג פירונג קאמישאנער און פרעזידענט & 

"צוריק אויפבויען ניו יארק'ס עקאנאמיע מוז אריינרעכענען צוריק אויפלעבן די סטעיט'ס טוריזם   געזאגט, 
וינער און באזוכער צו די גרויסע פלעצער  אינדוסטרי. דאס הויבט זיך אן מיט די קאמפיין צו צוריקברענגען סיי איינווא 

צו זען און זאכן צו טון דורכאויס די סטעיט די זוממער. מיר פרייען זיך צו אויפנעמען די וואס ווילן זיין א טייל דערפון,  



וויבאלד עס איז נישט דא א בעסערע צייט צו פלאנען א רייזע צו מיטלעבן און אנטדעקן די טוריסט צילן וועלכע  
  ."ניו יארקן אזוי אייגנארטיג זענע

  
איז דער היים פון   ניו יארק " עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון טוריזם ראס ד. לעווי האט געזאגט, ניו יארק סטעיט 

קלאסיגע טוריסט צילן, און מיר פרייען זיך צו נאכאמאל לאדענען באזוכער צו אנטדעקן די לענג  -אומצאליגע וועלט 
וועט אויסנוצן איר פולע צאמשטעל פון   I LOVE NYאון ברייט פון וואס דער סטעיט האט צוצושטעלן דעם זוממער. 

ע און ראיאנישע טוריזם אינדוסטרי פארטנערס, צו פארזיכערן אז  שטיצע פלאטפארמעס און ארבעט מיט ארטיג 
מיר שטעלן ארויס אן ענטוזיאסטישע לאדענונג פאר פאמיליעס, פארפאלקן און גרופעס פון פריינט צו קומען זיין א  

  טייל פון די פארשידענקייט און מאיעסטעט פון די עמפייער סטעיט." 
  

"איינמאל און נאכאמאל,    קאונסיל טשעיר קריסטין ניקאלעס האט געזאגט,   ניו יארק סטעיט טוריזם עדווייזארי
האט ניו יארק סטעיט זיך צוריק אויפגעבויעט און זיך אויפגעהויבן נאכפאלגנדיג שווערע שוועריקייטן. אזויווי מיר  

יס דער סטעיט גרייט  קענען ווידער לאדענען און אויפנעמען באזוכער פון ארום דער וועלט, זענען ניו יארקער דורכאו
צו מיטטיילן און פייערן מיט שטאלץ אלע וואונדערליכע טוריסט צילן וואס דער עמפייר סטעיט פארמאגט. איך בין  

זעצט פאר די מסורה פון שטיצן טוריזם און אינוועסטירן אין   I LOVE NYאון   קאומאו זייער צופרידן אז גאווערנאר  
  !" Excelsior די שטארקע עקאנאמישע כח, ספעציעל ווען די סטעיט הויבט זיך אויף פון אזעלכע שווערע צייטן.

    
מיליאן גלאבאלע קאמפיין געצילט צו   $40פון א נייע  אנהויב   די געמאלדן קאומאו , האט גאווערנאר  2אויף יוני 

ן די  צוריק אויפלעבן די סטעיט'ס טוריזם אינדוסטרי. די קאמפיין וועט שטיצן טוריסט צילן איבער אלע ראיאנען פו 
סטעיט דורכאויס דער זוממער, הערבסט און ווינטער טוריזם סעזאנען ווען דער סטעיט הויבט אן אויפנעמען אלע  

  סטעיט.   ניו יארקצוריק צו  - ארטיגע, נאציאנאלע און אינטערנאציאנאלע   -באזוכער  
   

ניו  וועלכע גייען אינאיינעם מיט  די ערשטע ארט אין דער קאמפיין פאקוסירט אויף צילן, ערטער, סצענעס און קולות
 ,Washington Square Park. עס ווייזט אייקאנישע ניו יארק סיטי באקאנטע ערטער אזויווי  יארק

 Moynihan Train Hall, Times Square   און דיStatue of Liberty  אריינגעלייגט אין די סטאנדארטע , 
 , די עסטייל פיצ- בעסטע ערטער אזויווי ניו יארק." באזוכער New York, New York"טעמע פון 

 Central Park Zoo   אוןChinatown  זענען אריינגעלייגט מיט איינפאכע ניו יארק סצענעס אזויווי אןMTA  
באלאכטן ביינאכט. די ארט  סקייליין     New York City, און די Staten Island Ferry, Broadwayסאבוועי באן, די 
ו יארק סיטי'ס ראלע אלס דער פארבינדונג צווישן די סיטי'ס ברייטע און באקאנטע נעטווארק פון  ברענגט ארויס ני 

  ארטס, שפילערייען, ספארטס, קולטור, ביזנעס און עסן צושטעלונגען.  
    

  צו  געברענגט  טוריזם אין אינוועסטירונגען  היסטארישע האבן אדמיניסטראציע,  גאווערנאר'ס  דער  דורכאויס 
  טויזענטער  שטיצן   בשעת'ן   ווירקונג  עקאנאמישע  און  אויסגאבעס  באזוכער  פון  שטאפלען   ברעכנדע- רעקארט

  מיט  האט  יארק ניו  פאנדעמיק. דער  דורך  געווארן   געשעדיגט געפערליך  איז   אינדוסטרי דער  אבער  דזשאבס, 
  צו איינלאדענונג   אן אויסגעבן  צו סטעיט די   ערלויבנדיג עקאנאמיע,   איר פון  טיילן  געעפענט צוריק  ערפאלג 

  מעגליכע  אז  יארק ניו וויל  פלענער, פאנדעמיק -נאך  מאכן אן הויבן רייזנדע ווען צייט  דער  אין   פונדאסניי. באזוכערס
  צו אוועילעבל אפציעס   אומצאליגע מיט  ציל  ארזיכערטעפ  א  אלס סטעיט  עמפייער   די רעכענען זאלן  באזוכער

  אין  צילן  טוריסט  זען -מוז  סטעיט'ס די   ארויסברענגען וועט קאמפיין נייע  די וואקאציע.  אומפארגעסליכע  אן   פארעמען
  און  אינדוסטרי טוריזם  סטעיט'ס  די פון  אויפלעבונג  די  שטיצן  העלפנדיג  זיך,  עפנט סטעיט  דער   וואס צייט דער 
   עקאנאמיע.   די  פון  אויפבוי די   נעמען ער ווייט

    
  .  iloveny.com/summer, באזוכט ניו יארקפאר מער אינפארמאציע אויף טוריסט צילן איבער 

    
###  
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