
Προτάσεις Ανάπτυξης της  Τουριστικής Αγοράς από την Κίνα 

 

Επιστολή της στον πρόεδρο του ΕΒΕΧ Γιάννη Μαργαρώνη η Σύμβουλος Τουριστικής 

Ανάπτυξης Μαρία Ζησούλη, σχετικά με την ανάπτυξη της τουριστικής Αγοράς στη Κίνα 

αναφέρει τα εξής: 

* 

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, 

Όπως ήδη γνωρίζετε, την προσπάθεια που ξεκινήσατε με την ένωση Ξενοδόχων Χανίων για 

την ανάπτυξη της Κινέζικης τουριστικής κίνησης   στην Κρήτη και ειδικά προς τα Χανιά 

υποστήριξαν η Περιφέρεια Κρήτης και οι επιχειρηματίες  τουρισμού του νομού Χανίων και 

Ρεθύμνου,  Επιμελητήρια αλλά και οι  Αντιπεριφέρειες  σε συνεργασία με τις  Δημοτικές  

Αρχές. 

Οι δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι: 

1. Νοέμβριος 2013. Φιλοξενία στην Κρήτη υπεύθυνων τουρισμού  του δήμου Σαγκάης, 

διευθυντών τουριστικών πρακτορείων και διοργανωτών γάμου. Προετοιμασία “Rose 

Weddings 2014”. 

 

2. Απρίλιος  2014. Πραγματοποίηση “Rose Weddings 2014”, ομαδικού γάμου 16 

ζευγαριών στα Χανιά. Τους νεόνυμφους συνόδευαν 2 κανάλια της Σαγκάης , 

δημοσιογράφοι από πολλά έντυπα, φίλοι και συγγενείς των νεόνυμφων. Το γεγονός 

γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα στην Σαγκάη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.  

 

3. Νοέμβριος 2014. Αποστολή επιχειρηματιών του τουρισμού της Κρήτης στην Κίνα . 

Στην αποστολή από την Δυτική Κρήτη συμμετείχαν 10 επιχειρηματίες από τα Χανιά 

και η Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου για τον τουρισμό κα Μπιλιράκη . Πραγματοποιήθηκαν 

επιχειρηματικές συναντήσεις με πάνω από 100 επιχειρήσεις σε  6 πόλεις της 

νοτιοανατολικής Κίνας. Επίσης η Κρήτη ήταν η τιμώμενη περιοχή σε έκθεση 

Γαμήλιου Τουρισμού και έκανε τα εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας με θέμα το γάμο 

στην Κρήτη στην Fuzhou. 

 

Το ξεκίνημα όμως μια νέας αγοράς απαιτεί εστιασμένη και συστηματική προσπάθεια. Έτσι  

συνεχίζουμε την πραγματοποίηση νέων χαμηλού κόστους δράσεων αλλά με μεγάλο 

αντίκτυπο επικοινωνιακής προβολής στην Κίνα .  

Επόμενες  δράσεις είναι : 

1. Επίσκεψη Πρύτανη του Πανεπιστημίου  Hua Guang photography and culture garden κ.  Wu 

Qicui μαζί με ομάδα Καθηγητών και φοιτητών της πόλης Quanzhou. 



Ο πρύτανης  Wu η σύζυγός του και 10-12 καθηγητές και  φοιτητές του Πανεπιστημίου  Hua 

Guang Photography and Culture Garden of Quanzhou θα επισκεφθούν από  21 έως 25 

Φεβρουαρίου την Κρήτη.  

Θα ξεκινήσουν από το Ρέθυμνο 21 Φεβρουαρίου όπου θα φωτογραφήσουν τουριστικά 

σημεία, ιστορικά μνημεία, στιγμές τις καθημερινής ζωής των Κρητικών και ειδικά το 

καρναβάλι στο Ρέθυμνο.  Μετά το καρναβάλι θα επισκεφτούν  24/2 τα Χανιά, όπου θα έχουν 

μια διανυκτέρευση και ένα πρόγραμμα επισκέψεων για φωτογράφιση. Με όλο αυτό το 

φωτογραφικό υλικό θα πραγματοποιηθεί έκθεση και θα παρουσιασθούν  στους φοιτητές του 

Πανεπιστημίου. 

Παρακαλείτε το Επιμελητήριο Χανίων να υποστηρίξει αυτή την δράση αναλαμβάνοντας να 

προσφέρει το γεύμα  στους επίτιμους προσκαλεσμένους .  

2.Βραδιές Κρήτης Χανίων  -  Ρεθύμνου για 2 εβδομάδες στη Σαγκάη σε συνεργασία με τα 

Ξενοδοχεία  “Sheraton Resort Hotels”  υπό την Αιγίδα του Γενικού Προξενείου στην Σαγκάη. 

Οι Κρητικές βραδιές θα περιέχουν κρητική κουζίνα και κρητική μουσική. Παράλληλα θα 

γίνετε  και μια κλήρωση, ένα  καλάθι την βραδιά,  με κρητικά προϊόντα κρασιά- λάδι ή άλλα 

προϊόντα της δυτικής Κρήτης που ήδη εξάγονται στην Κίνα. Η δραστηριότητα αυτή θα 

πραγματοποιηθεί Φεβρουάριο ή Μάρτιο 2015. Η ακριβής ημερομηνία θα προσδιορισθεί σε 

συνεργασία με το Ελληνικό Γενικό Προξενείο στην Σαγκάη. 

Το κόστος της δράσης είναι εξαιρετικά μειωμένο επειδή τα Ξενοδοχεία  θα παρέχουν 

διαμονή. Επίσης είναι μια εξαιρετική ευκαιρία παρουσίασης των Κρητικών προϊόντων και 

των Κρητικών επιχειρήσεων μέσα από τα Κρητικά πιάτα και τα προσφερόμενα καλάθια με 

κρητικά προϊόντα όπως κρασιά, λάδι κ.λπ.. 

Το Ελληνικό Προξενείο στην Σαγκάη θα αναλάβει την προβολή στα Μέσα Ενημέρωσης της 

Σαγκάης. Όπως έχω ενημερωθεί η ένωση Ξενοδόχων Χανίων έχει ήδη εξασφαλίσει τον  Chef 

και ερευνά την δυνατότητα για  δύο μουσικούς. Επίσης  έχω ζητήσει από τους δήμους 

Χανίων και Ρεθύμνου να υποστηρίξουν  και αυτή την δράση αναλαμβάνοντας το κόστος των 

εισιτηρίων για τα 4 άτομα της αποστολής και το κόστος της διοργάνωσης.  

Παρακαλώ το Επιμελητήριο  Χανίων να αναλάβει  να βρει τους επιχειρηματίες που εξάγουν 

στην Κίνα και θα ήθελαν να προσφέρουν προϊόντα της φίρμας  τους ώστε να εξασφαλισθούν  

τα καλάθια με τα κρητικά προϊόντα που θα προσφερθούν.  

                                                                                                            

* 

 

 

  


