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Η Έκθεση
Η πρώτη Διεθνής Έκθεση “GREEK TOURISM Expo ‘14” διέγραψε την πρώτη της επιτυχημένη πορεία και απέσπασε
τις καλύτερες κριτικές από εκθέτες, επισκέπτες, φορείς και επιχειρήσεις τουρισμού.

Συμμετείχαν
● 160 εκθέτες
● 75 διεθνείς hosted buyers, και
● Πραγματοποιήθηκαν 2600 Β2Β συναντήσεις
με μεγάλη επαγγελματική επιτυχία και για τα δύο μέρη.
Η 2η Διεθνής Έκθεση GREEK TOURISM Expo θα διοργανωθεί 4 - 6 Δεκεμβρίου 2015 στο Metropolitan Expo
και θα είναι μεγαλύτερη, άρτια οργανωμένη και με πολλές καινοτομίες.
Στην έκθεση θα συμμετέχουν Περιφέρειες, Δήμοι, Φορείς, Ξενοδοχεία, Τουριστικά γραφεία και από τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις όλων των κλάδων του Ελληνικού τουρισμού.

Για μεγαλύτερες επαγγελματικές επιτυχίες
ελάτε να συμμετέχετε και εσείς στην
2η Διεθνή έκθεση GREEK TOURISM Expo ‘15

Στόχος της Έκθεσης
Με το σύνθημα
«COME TO MEET THE GREEKS - Ελάτε να γνωρίσετε τους Έλληνες»
στην έκθεση θα φιλοξενηθούν 100 hosted buyers κυρίως από Ευρώπη, Βαλκάνια, Ασία και
Μ. Ανατολή και θα καλύπτουν όλους τους τομείς του τουρισμού.
Θα συμμετέχουν δε σε χιλιάδες Β2Β άριστα οργανωμένες συναντήσεις με τους εκθέτες
οι οποίες θα είναι το κλειδί της επιτυχίας για όλους.
Ειδικά για την προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού στο εξωτερικό, θα υλοποιηθεί και το 2015 τo πρόγραμμα COME
TO MEET THE GREEKS με το οποίο οι hosted buyers θα τύχουν υψηλού επιπέδου φιλοξενίας και πολύ σημαντικών
επαγγελματικών συναντήσεων, όπως:

• Δωρεάν παροχές
 Μεταφορά και διαμονή
 Κρουαζιέρες και εκδρομές
 Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς και θρησκευτικούς προορισμούς
 Ξεναγήσεις, γαστρονομικές συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις

• Β2Β συναντήσεις
Oι Buyers θα συμμετέχουν επίσης σε προγραμματισμένες και άρτια οργανώμενες χιλιάδες Β2Β επαγγελματικές
συναντήσεις με τους εκθέτες οι οποίες θα προωθήσουν την πραγματοποίηση εμπορικών συμφωνιών.
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Στόχος της Έκθεσης
Ο κύριος στόχος είναι η έκθεση να γίνει πόλος έλξης για τον διεθνή τουρισμό και κάθε χρόνο να είναι το σημείο
συνάντησης των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και εκπροσώπων του διεθνούς τουρισμού, έτσι ώστε οι Έλληνες
επιχειρηματίες τουρισμού να τους υποδέχονται όλους και στη χώρα μας. Ειδικά οι επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να
μειώσουν τα μεγάλα έξοδα των επισκέψεών τους, κάθε χρόνο, σε πάρα πολλές εκθέσεις τουρισμού στο εξωτερικό.
Τα άριστα αποτελέσματα της πρώτης έκθεσης απέδειξαν, με τον καλύτερο τρόπο, ότι η Αθήνα έχει απόλυτη ανάγκη μία
δυναμική και πολύ καλά οργανωμένη διεθνή τουριστική έκθεση η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες όλης της Ελλάδος.

Κατηγορίες Τουρισμού
Για κάθε μεγάλη κατηγορία θα οριστούν διακριτοί χώροι περιπτέρων ώστε να είναι ευκολότερος ο προσδιορισμός
του κάθε εκθέτη από όλους τους επισκέπτες. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν όλες οι μορφές τουρισμού, όπως:
 Leisure and
 MICE tourism
 ιδικότερα
Ε
 City Break, Τουρισμός πολυτελείας
 Θαλάσσιος, Γαστρονομικός, Αρχαιολογικός & Πολιτιστικός τουρισμός
 Προσκυνηματικός, Αγροτουρισμός, Αθλητικός και Ιατρικός τουρισμός

Καινοτομία της Έκθεσης
Ειδικό τμήμα για BOUTIQUE HOTELS & ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ!
Υπάρχουν πολλοί και θαυμάσιοι τουριστικοί προορισμοί οι οποίοι διαθέτουν πολυτελή
μικρά ξενοδοχεία και θαυμάσια καταλύματα που μέχρι τώρα δεν είναι πολύ γνωστά στην Ελληνική
και τη διεθνή τουριστική αγορά. Για πρώτη φορά θα προβληθούν οργανωμένα σε ειδικό τμήμα
της έκθεσης και με τον τρόπο αυτόν θα μάθουν όλοι, hosted buyers και επισκέπτες ότι

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
• Δυναμική παρουσία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ!
Η Μεσογειακή διατροφή και οι θησαυροί που παράγει η Ελληνική Γη θα αποτελέσουν σημαντικό τομέα της έκθεσης για
την προώθηση του τουρισμού. Αρχιμάγειροι και chef από περιοχές της Ελλάδας θα μαγειρέψουν και θα προσφέρουν
στους hosted buyers και τους εκθέτες εξαιρετικές δημιουργίες της Ελληνικής κουζίνας και ζαχαροπλαστικής από
ελληνικά προϊόντα. Η συμμετοχή ελληνικών εταιρειών και επαγγελματιών παραγωγής και εμπορίας τροφίμων και υλικών
θα είναι πολύ σημαντική για την προώθηση της Ελληνικής Γαστρονομίας και του τουρισμού
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Εκθέτες













Περιφέρειες, Δήμοι, Τουριστικοί Οργανισμοί
Ξενοδοχεία, Τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις τουρισμού
Εταιρείες κρουαζιέρας και Θαλάσσιου τουρισμού
Μικρές μονάδες και καταλύματα, Luxury Tourism
Γαστρονομικός τουρισμός
Μουσεία, Αρχαιολογικοί χώροι και προσκυνηματικοί προορισμοί
Χιονοδρομικά κέντρα και Αθλητικός τουρισμός
Αεροπορικές εταιρείες και Επιχειρήσεις μεταφορών
Εταιρείες εξυπηρέτησης τουριστών, επιχειρήσεις οργάνωσης και marketing
Παραγωγοί και επιχειρήσεις Ελληνικών τροφίμων
Επιχειρήσεις εφοδιασμού και εξοπλισμού τουριστικών μονάδων
Μονάδες Ιατρικής περίθαλψης, Ιατρικών υπηρεσιών, Αποκατάστασης κ.ά

Κατηγορίες Εκθεμάτων
Στην Έκθεση θα συμμετέχουν
Εκπρόσωποι του Δημοσίου
Περιφέρεις & Δήμοι οι οποίοι θα προβάλλουν τουριστικούς προορισμούς,
τις επιχειρήσεις καθώς και τα αξιοθέατα των περιοχών τους
Τουριστικές Επιχειρήσεις
Ξενοδοχεία, motels, παραδοσιακοί ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια
και καταλύματα, Spa Resorts, Αγροτουρισμός, Κάμπινγκ, Χιονοδρομικά
κέντρα, Μαρίνες σκαφών
Υπηρεσίες Τουρισμού
Tour operators, Πρακτορεία τουρισμού, Γραφεία οργάνωσης συνεδρίων
και εκδηλώσεων
Δημόσιοι & Ιδιωτικοί Φορείς & Οργανισμοί Τουρισμού
Κρατικοί φορείς, Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Ενώσεις Ξενοδόχων κ.ά
Τουριστικοί Προορισμοί & Αξιοθέατα
Αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία, Θρησκευτικοί προορισμοί, Σπήλαια,
Εθνικοί δρυμοί
Μεταφορές
Αεροπορικές εταιρίες, Ναυτιλιακές εταιρίες, Τουριστικά λεωφορεία,
Μισθώσεις οχημάτων

Θαλάσσιος Τουρισμός

Ναυτιλιακές εταιρίες Κρουαζιέρας, Ενοικίαση σκαφών αναψυχής,
Μαρίνες, Ιστιοπλοϊα, Θαλάσσια sports

Ελληνική Γαστρονομία

Παραγωγοί και έμποροι ελληνικών αγροτικών προϊόντων και υλικών,
Επιχειρήσεις και οργανισμοί Προώθησης της Ελληνικής Γαστρονομίας

Εταιρείες Εξυπηρέτησης Τουρισμού

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης τουριστών, μονάδων και Επιχειρήσεων
τουρισμού, Υπηρεσίες Τουριστικών Χώρων και Κρουαζιερόπλοιων,
Οργάνωσης τουριστικών επιχειρήσεων

Ιατρικός Τουρισμός

Μονάδες περίθαλψης, Παροχή ιατρικών υπηρεσιών, Μονάδες
αποκατάστασης, Περίθαλψη τρίτης ηλικίας

Εφοδιασμός & Εξοπλισμοί

Ξενοδοχείων και Τουριστικών επιχειρήσεων, Μελέτες και Κατασκευές,
Συντηρήσεις έργων υποδομής και Μονάδων τουρισμού

Real Estate Εξωτερικού

Επιχειρήσεις διάθεσης τουριστικών ακινήτων

Στην 2η Διεθνή έκθεση “GREEK TOURISM Expo ‘15”
Συμμετέχουμε όλοι μαζί!
Προωθούμε τον Τουρισμό σε όλη την Ελλάδα!
Καλούμε εκατομμύρια τουρίστες από το εξωτερικό και την Ελλάδα!

