ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Σηοςρ αγαπημένοςρ πποοπιζμούρ ηυν Πολυνών ηα Χανιά
Ολοκληπώθηκε η επίζκετη ηηρ Πολυνικήρ επισειπημαηικήρ αποζηολήρ
Μεγάλερ πολυνικέρ αλςζίδερ ηποθίμυν ενδιαθέπονηαι να βάλοςν ζηα πάθια ηοςρ
Κπηηικά πιζηοποιημένα πποφόνηα ενώ παπάλληλα αςξάνεηαι ο απιθμόρ ηυν Πολυνών
πος επιζκέπηονηαι ηην σώπα μαρ.
Απηό δήισζε κεηαμύ άιισλ ζην πεξηζώξην ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηρεηξεκαηηθώλ
ζπλαληήζεσλ πνπ έγηλαλ ζην ΚΑΜ θαη ζην Δπηκειεηήξην Χαλίσλ αληίζηνηρα, ηελ Γεπηέξα 21
Οθησβξίνπ, ε Διιελίδα πξέζβεο ζηε Βαξζνβία Ταζία Αζαλαζίνπ πνπ καδί κε ηνλ Πνισλό
πξέζβε ζηελ Διιάδα Μαηζεη Κξηρ, ήηαλ νη επηθεθαιήο ηεο 21κεινύο Πνισληθήο απνζηνιήο
πνπ επηζθέπηεηαη από πξνρζέο ηε Κξήηε.
Οη Β2Β ζπλαληήζεηο ησλ Πνισλώλ έγηλαλ κε Χαληώηεο εμαγσγείο θαη θνξείο ηνπ ηνπξηζκνύ.
Η Πεξηθέξεηα Κξήηεο αληαπνθξηλόκελε ζην θάιεζκα ηεο Πνισληθήο Πξεζβείαο γηα ηελ
πινπνίεζε θνηλώλ δξάζεσλ κε ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ Διιεληθώλ εμαγσγώλ ζηελ Πνισλία θαη
ηνπ ηνπξηζηηθνύ ξεύκαηνο ζηε ρώξα καο, πξνγξακκάηηζε ζε ζπλεξγαζία κε ηα Δπηκειεηήξηα
ηνπ λεζηνύ ηηο επηρεηξεκαηηθέο επηζθέςεηο αλά Ννκό κε ζηόρν, ηελ ελδπλάκσζε ησλ Κξεηηθώλ
εμαγσγώλ θαη ηνπ ηνπξηζηηθνύ καο πξντόληνο.
Όπσο επεζήκαλαλ νη δύν Πξέζβεηο ηα πξντόληα γηα ηα νπνία έδεημε ελδηαθέξνλ ε Πνισληθή
απνζηνιή είλαη ην ιάδη, ην θξαζί , νη ειηέο, ην κέιη, ηα αξσκαηηθά θπηά, ηα γαιαθηνθνκηθά
πξντόληα, ε ζηαθίδα, ελώ γηα ηνλ ηνπξηζκό είπαλ όηη πάλσ από 300 ρηιηάδεο Πνισλνί
ηνπξίζηεο έθαλαλ θέηνο δηαθνπέο ζηελ Διιάδα κε ην κεγαιύηεξν κέξνο απηώλ λα πξνηηκά ηελ
Κξήηε.
Όπσο πξνθύπηεη από ηα ηειεπηαία ζηνηρεία – έσο θαη 17 Σεπηεκβξίνπ – πνπ έδσζε ζηελ
δεκνζηόηεηα ε Έλσζε Πνισλώλ Tour Operators απηά δείρλνπλ όηη κπνξεί ε αύμεζε
ηνπξηζηηθώλ θξαηήζεσλ ζην ζύλνιν λα θηλείηαη κε άλνδν 20% όκσο όζνλ αθνξά ηνπο
Πνισλνύο ηνπξίζηεο, είλαη ππεξδηπιάζηα, (41%) θαηαηάζζνληαο ηελ ρώξα καο θέηνο σο ηνλ
πξώην πξννξηζκό γηα πηήζεηο ηζάξηεξ από ηελ Πνισλία. Δδώ αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κέζσ
ηζάξηεξ δηαθηλείηαη πνζνζηό πεξίπνπ 87% ησλ Πνισλώλ ηνπξηζηώλ θαη ε Διιάδα βξίζθεηαη
ζηελ θνξπθή ζηελ θαηεγνξία απηή κε πνζνζηό 26%. Αθνινπζείηαη από ηελ Τνπξθία (κεξίδην
17,5%) θαη ηελ Αίγππην (κεξίδην 14,5%) ζε αληίζεζε κε ην 2012 όπνπ ε Διιάδα βξίζθεηαη
ζηελ Τξίηε ζέζε, ε Αίγππηνο ζηελ πξώηε θαη ε Τνπξθία ζηαζεξά ζηελ δεύηεξε.
Τελ Πνισληθή απνζηνιή πνπ ζπλόδεπε ζηα Χαληά ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο Κξήηεο Θεαλώ
Βξέληδνπ, απνηεινύζαλ θνξπθαίνη εκπνξηθνί εθπξόζσπνη ρνλδξηθήο πώιεζεο ηξνθίκσλ,
αιπζίδσλ ζνύπεξ κάξθεη θαη ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ – πξαθηνξείσλ κε εηδίθεπζε ζηνλ
εηζεξρόκελν ηνπξηζκό από ηελ Πνισλία ζηελ Διιάδα.
Δπίζεο ζηελ απνζηνιή ζπκκεηείραλ ηξεηο Πνισλνί δεκνζηνγξάθνη εθπξόζσπνη ησλ
κεγαιύηεξσλ ηνπξηζηηθώλ πεξηνδηθώλ ηεο ρώξαο ηνπο.
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