Το ταξίδι των ευκαιριών ξεκινά!

Τι είναι η ΜΙΤΕ;
Η MITE διοργανώνεται στην Αθήνα και
επιδιώκει να επιτευχθεί η μεγαλύτερη
συνάντηση ανθρώπων από την
τουριστική βιομηχανία της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου.Η
παγκοσμίου εμβέλειας έκθεση της

MITE, θα αναδείξει τις επιχειρηματικές
ευκαιρίες παρέχοντας τεράστιο κύκλο
επαφών, τάσεις της αγοράς μέσα από
τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται
και μεγάλες τουριστικές προσφορές
για του ταξιδιώτες.

Κατηγορίες της έκθεσης
Η έκθεση χωρίζεται στις εξής κατηγορίες περιπτέρων:
➢ ΧΟΡΗΓΟΙ-ΕΟΤ-ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ
➢ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
➢ ΔΙΑΜΟΝΗ
➢ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
➢ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
➢ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
➢ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
➢ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
➢ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
➢ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ
➢ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
➢ ΘΑΛΑΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

➢ ΧΩΡΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
➢ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
➢ ΚΙΝΣΕΠ
➢ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
➢ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΥ
➢ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
➢ MACT –TRAVELMAGIC
➢ PRESS ROUM RADIO TV
➢ B2B

Ποιοί συμμετέχουν στην έκθεση;
Τα περίπτερα θα ομαδοποιηθούν ανά γεωγραφική περιοχή, από όλο τον κόσμο. Βασική
τιμώμενη περιοχή το 2017 είναι η Ελλάδα. Καλούμε τον κόσμο να επισκεφτεί και να ζήσει
τον πολιτισμό της κάθε περιοχής. Η έκθεση χωρίζεται σε επαγγελματικές ενότητες για την
διευκόλυνση των δραστηριοτήτων της έκθεσης όπως την τεχνολογία, διαμονή, τουριστικά
γραφεία, αεροπορικές εταιρίες, ναυτιλιακές, κρουαζιέρα, γαστρονομία και

ειδικές

μορφές τουρισμού. Η έκθεσή μας θέλει να αναδείξει τις τάσεις της για τα ταξίδια και να
δοθούν πακέτα προσφοράς.
Η εκδήλωση και τα σεμινάρια θα διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους ώστε οι τέσσερις
μέρες αυτές να είναι εποικοδομητικές και με συγκεκριμένο συμπέρασμα. Οι εκδηλώσεις
μας και η παρουσίαση περιοχών θα αναβαθμίσει το ίδιο το εκθεσιακό περιβάλλον. Η
έκθεση διοργανώνει παγκόσμιο συνέδριο τουρισμού για τις νέες τάσεις της παγκόσμιας
τουριστικής βιομηχανίας που θα είναι ένα ετήσιο συνέδριο.

Προφίλ Συμμετεχόντων
Στην MITE θα παρευρίσκονται εκθέτες, αγοραστές
και επισκέπτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το
παγκόσμιο τουριστικό εμπόριο. Οι συμμετέχοντες
της έκθεσης αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό
φάσμα εταιριών και ιδιωτών που
δραστηριοποιούνται στην τουριστική βιομηχανία.
Χιλιάδες εκθέτες θα λάβουν μέρος στην MITE για
να επιδείξουν τους προορισμούς , τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες τους. Θα χρησιμοποιήσουν την
έκθεση ως μια πλατφόρμα για να συναντήσουν

και να διαπραγματευτούν με νέους πελάτες. Οι
εκθέτες κατηγοριοποιούνται σε διαφορετικούς
τομείς της τουριστικής βιομηχανίας. Η
κατηγοριοποίηση έχει ως εξής:

Κατηγοριοποίηση :
❖ Διαμονή
❖ Αερογραμμή
❖ Αεροδρόμιο
❖ διαμερίσματα
❖ Bed & Breakfast / Guest
❖ Ξενοδοχείο μπουτίκ
❖ Camping / Τροχόσπιτα
❖ Ενοικίαση αυτοκινήτου /Ενοικίαση
❖ Γραφείο Συνεδρίων της πόλης
❖ Οργανισμός Τουρισμού
❖ Coach Company
❖ Conference & Συνάντηση Venue
❖ Γραμμή κρουαζιέρας
❖ Εταιρεία Διαχείρισης Προορισμού
❖ Προορισμοί

❖ Συστήματα διανομής Εταιρεία
❖ Διαχείρισης Event
❖ Υπηρεσίες Υποστήριξης
❖ Golf Resort

❖ Επίγειας Εξυπηρέτησης Προμηθευτής
❖

ομάδα Travel

❖ Συστήματα Κράτησης
❖ εστιατόρια

❖ Πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO

❖ Λιανεμποριο

❖ Αλυσίδα ξενοδοχείων

❖ Serviced Apartments

❖ Ξενοδοχείο / Θέρετρο

❖ Λύσεις λογισμικού

❖ Εισερχόμενος / Λήψη Tour Operator

❖ Spa

❖ Ατομική 5 * / 5 * Deluxe / 6

❖ Ειδικού ΕνδιαφέροντοςTours

❖ Ξενοδοχείο

❖ Αθλητικά Venue

❖ IT / Technology Company

❖ Προμηθευτές και Υπηρεσίες

❖

❖ Θεματικό πάρκο

Land Travel

❖ Luxury Hotel

❖ εισιτήρια

❖ Marketing Υπηρεσίες πρακτορείων

❖ ταξιδιωτικός πράκτορας

❖ μουσεία

❖ Τουριστικό αξιοθέατο &
Ψυχαγωγία Trade Association

❖ Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού
❖ Εξερχόμενος Tour Operator

❖ Τα τρένα / Rail

❖ Τύπος / Μέσα ενημέρωσης

❖ Ταξιδιωτικό πρακτορείο

❖ Private Reserve Gaming

❖

Χώροι

❖ ιδιωτική Βίλα

❖

Βίλα

❖

VIP Εισερχόμενος

❖ Professional Conference Ατζέντα
❖ Περιφερειακή Οργάνωση Τουρισμού

Συνέδρια- Φεστιβάλ- Σεμινάρια
Η ΜΙΤΕ στα πλαίσια της έκθεσης και σε συνεργασία με υπουργεία και φορείς, προγραμματίζει
σημαντικότατα συνέδρια και ημερίδες για τα προβλήματα του κλάδου άλλα και την αναπτυξιακή
προοπτική για τον τουρισμό. Συνέδρια που θα ξεχωρίσουν για την επαγγελματική τους
διοργάνωση αλλά και τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσουν για το μέλλον του τουρισμού.
Θα παρουσιαστούν νέες
συζήτηση και

μελέτες και έρευνες που θα αποτελέσουν σημαντικά κείμενα για

υλοποίηση. Στα πλαίσια της έκθεσης θα λειτουργήσουν σεμινάρια υψηλού

επιπέδου από ειδικευόμενους καθηγητές. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της
ΜΙΤΕ.
Η παράδοση αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο στο πρόγραμμα της MITE, με

πλούσιο

περιεχόμενο. Στόχος μας είναι να υπάρξουν σημαντικές ώρες πολιτιστικής δημιουργίας. Τα
φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται προς το τέλος της

ημέρας, όπου θα ανακοινώνονται

ολοκληρωμένα προγράμματα παρουσίασης της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών.

Η ΜΙΤΕ με αριθμούς
➢ Πάνω απο 300 εκθέτες
➢ Ελλάδα και εξωτερικό
➢ 13 Σημαντικά συνέδρια
➢ 200 – 250 Buyers
➢ Πάνω απο 10000 επαγγελματικά ραντεβού

Παρουσιάσης των περιφερειών
➢ Δεκάδες Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι
➢ Δεκάδες χορηγοί της έκθεσης
➢ Η μεγαλύτερη υποστήριξη από αιγίδες που έγινε ποτε σε έκθεση

Η έκθεση θεσμός κάθε χρόνο!

Γιατί να είμαι εκθέτης;
➢ Μέσω της τετραήμερης έκθεσης της MITE που θα
πραγματοποιηθεί

στην

Αθήνα,

θα

έχετε

την

δυνατότητα να κάνετε συμφωνίες προς όφελος της
επιχείρησή σας με άλλους επαγγελματίες που θα
παρευρίσκονται εκεί τις ήμερες της έκθεσης.
➢ Κερδίστε μέσα από την έκθεση, διασυνδέσεις για
την επιχείρησή σας με βασικούς παίκτες από την
παγκόσμια τουριστική αγορά.
➢ Σας δίνετε η ευκαιρία να
επιλεγμένους

αγοραστές

συναντηθείτε με
που

εξασφαλίζουμε

αποκλειστικά για εσάς αλλά και με αγοραστές που
θα επισκεφτούν την έκθεση.
➢ Μέσα από τη συμμετοχή σας στην έκθεση σας
δίνετε η ευκαιρία να παρευρεθείτε με

δυνητικούς

πελάτες αξιοποιώντας και δείχνοντας το εμπορικό
σας σήμα σε αγοραστές από όλο τον κόσμο και
εκατοντάδες tour operator, σε χιλιάδες επιχειρήσεις.

➢ Κλείνοντας από νωρίς τη θέση σας οργανώνετε καλύτερα τη συμμετοχή σας.
Η συμμετοχή αυτή μέσα στο μεγάλο τουριστικό γεγονός και στην εξέλιξη της
παγκόσμιας τουριστικής τάσης θα κάνει την επιχείρησή σας πιο δυνατή στη
μεγάλη πρόκληση του ανταγωνισμού.
➢ Το club των αγοραστών που φτιάξαμε για εσάς, θα διευκολύνει τη διασύνδεση
σας με όλο το φάσμα του εμπορικού τουρισμού καθώς και τη συμμετοχή σας.
Θα βρίσκεστε εκεί που είναι οι πελάτες σας.

Αιγίδες Χορηγίας

Αιγίδες Χορηγίας

Κάτοψη

Εκθεσιακός χώρος

πληροφορίες:

M.E.C
Mediterranian Exhibition Center
▪ Λ. Λαυρίου 301, 190 02 Παιανία
▪ Τηλ. Κέντρο: 6041 410
▪ FAX: 6657 956 – 6657 934
▪ e-mail: mec@otenet.gr

Για περισσότερες πληροφορίες
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

▪ E-mail: info@mite.gr
▪ Τηλέφωνο: +30 211 01 29 575
▪ Fax: +30 211 01 29 576

“Σας περιμένουμε στο
μεγάλο ραντεβού της
ΜΙΤΕ 2017”

