ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12.03.2019
HΠεριφέρεια Αττικής στηνITBΒερολίνου 2019
Πλήθος σημαντικών επαφών και ευοίωνες ενδείξεις για το μέλλον
του εισερχόμενου τουρισμού στην Αττική
Η Περιφέρεια Αττικής καταγράφει άλλη μία επιτυχημένη παρουσία στη Γερμανία και
συγκεκριμένα στη διεθνή τουριστική έκθεση ITB Βερολίνου, μία από τις κορυφαίες τουριστικές
εκθέσεις στον κόσμο, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 10 Μαρτίου 2019, στο εκθεσιακό
κέντρο Berlin ExpoCenter City. Περισσότεροι από 10.000 εκθέτες από 181 χώρες και
περιφέρειες παρουσίασαν τα τουριστικά προϊόντα τους σε 113.500 επισκέπτες, στην έκθεση που
αποτυπώνει τις τάσεις της γερμανικής αλλά και της διεθνούς αγοράς, καθώς και την πορεία των
κρατήσεων των tour operators, δίνοντας το στίγμα για τη σεζόν που ξεκινά.
Η Περιφέρεια Αττικής ταξίδεψε στη
Γερμανία

με

την

υποστήριξη

της

Aegean Airlines και συμμετείχε στην
«ITB Βερολίνου 2019» ως συνεκθέτης
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
(ΕΟΤ), στην Αίθουσα 1.1, Περίπτερο
101-101a.

Κατά

τη

διάρκεια

της

έκθεσης, τα στελέχη και οι συνεργάτες
της

Διεύθυνσης

Τουρισμού

Περιφέρειας

Αττικής

συντονισμό

της

υπό

της
τον

Εντεταλμένης

Περιφερειακής Συμβούλου Τουρισμού, Ελένης Δημοπούλου, πραγματοποίησαν πλήθος
επαφών

με

επαγγελματίες

του

τουρισμού,

μεγάλους

tour

operators,

ταξιδιωτικούς

δημοσιογράφους, bloggers και διαμορφωτές της κοινής γνώμης από ολόκληρο τον κόσμο,
καθώς και με το γερμανικό και διεθνές κοινό της έκθεσης, προβάλλοντας τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα των επιμέρους προορισμών της για διακοπές σύντομης διάρκειας ( short break),
όλες τις εποχές του χρόνου.
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Σε συνάντηση που πραγματοποίησε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Τουρισμού,
Ελένη Δημοπούλου, με εκπροσώπους της TUI Πολωνίας, επιβεβαιώθηκε η έναρξη ενός νέου
προγράμματος του μεγάλου αυτού τουριστικού οργανισμού για την Αθήνα, τις παραλιακές
περιοχές και τα νησιά της Αττικής. Το νέο αυτό πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα ενός ταξιδίου
εξοικείωσης (fam trip) που οργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής και των άριστων εντυπώσεων που
αποκόμισαν οι καλεσμένοι tour operators από τους αστικούς και νησιωτικούς προορισμούς της
Αττικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο πτήσεις την εβδομάδα από τη Βαρσοβία και το
Κατοβίτσε προς την Αθήνα και θα διαρκέσει από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2019. Οι
επισκέπτες από την TUI Πολωνίας θα διαμείνουν κυρίως σε ξενοδοχεία της Νέας Μάκρης, του
Ματιού και του Καλάμου. Με τον τρόπο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει έμπρακτα την
τουριστική και οικονομική ανάκαμψη
των

παραλιακών

περιοχών

της

Ανατολικής Αττικής.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τα
στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού της
Περιφέρειας Αττικής πραγματοποίησαν
επίσης συνάντηση εργασίας αναφορικά
με

τη

διοργάνωση

του

«FVW

workshop Athens-Attica 2019» που
θα

πραγματοποιηθεί

από

27-31

Μαρτίου 2019, το οποίο στηρίζει αλλά
και θα συμμετέχει ενεργά η Περιφέρεια Αττικής. Οι συζητήσεις με τον υπεύθυνο διεθνών αγορών
του FVW, του μεγαλύτερου μέσου επικοινωνίας για τον Τουρισμό στη Γερμανία, κ. Sönke
Graumann, και με την υπεύθυνη έργου «FVW workshop Athens-Attica 2019», ήταν άκρως
εποικοδομητικές όσον αφορά στην οργάνωση του σημαντικού workshop, μέσα από το οποίο
κορυφαίοι tour operators και ταξιδιωτικοί πράκτορες της Γερμανίας θα γνωρίσουν τους
θησαυρούς της Αττικής, και το πλήθος τουριστικών εμπειριών που προσφέρουν στους
επισκέπτες.
Το γενικότερο κλίμα της έκθεσης «ITB Βερολίνου 2019» ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξο όσον αφορά
τον εισερχόμενο τουρισμό στη χώρα μας, αλλά και συγκεκριμένα στην Αττική, για το 2019. Οι
Γερμανοί επισκέπτες αποτελούν την 3η τουριστική αγορά της Αττικής, σε αριθμό επισκέψεων,
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ (έως και το Γ΄ Τρίμηνο 2018).
Από τις συναντήσεις που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής με
σημαντικούς τουριστικούς πράκτορες της Γερμανίας, προκύπτει ότι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα
κρατήσεις, αναμένουμε αυξημένες ροές Γερμανών ταξιδιωτών σε Αθήνα και Αττική, οι οποίες
διατηρούν την πολύ υψηλή θέση που κατέχει η Αττική στις προτιμήσεις του γερμανικού κοινού.
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Από αριστερά: ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπ. Τουρισμού κ. Γιώργος
Τζιάλλας, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Κωνσταντίνος Τσέγας, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος
Τουρισμού της Π.Α. κα Ελένη Δημοπούλου και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Α. κα Αθηνά
Κολυβά
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Στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Τουρισμού, κα Ελένη
Δημοπούλου (δεξιά), η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού, κα Αθηνά Κολυβά, και ο Πρόεδρος του ΞΕΕ,
κ. Αλέξανδρος Βασιλικός
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