ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/04/2018
Ολοκληρώθηκε η επιτυχής παρουσία της Περιφέρειας Αττικής στην αγορά των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο Ντουμπάι στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Arabian Travel Market (ΑΤΜ) 2018.
Με τη συμμετοχή της στην Arabian Travel Market 2018, (ATM) και στο Greek Tourism
Workshop, στο Ντουμπάι από 21 έως 25 Απριλίου 2018, η Περιφέρεια Αττικής πρόβαλε τις
τουριστικές δυνατότητες της στην αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (Η.Α.Ε.), μια
σημαντική αγορά που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον συνολικά για την χώρα μας.
Στις 21 Απριλίου 2018 διοργανώθηκε το Greek Tourism Workshop, όπου η Περιφέρεια Αττικής
συμμετείχε παρουσιάζοντας στα τουριστικά γραφεία του Ντουμπάι όλο το φάσμα του
τουριστικού προϊόντος και των ποιοτικών υπηρεσιών της. Κατά τη διάρκεια του Greek Tourism
workshop πραγματοποιήθηκαν B2B συναντήσεις και στοχευμένες παρουσιάσεις αναφορικά με
την δυναμική της Αττικής ως μοναδικού τουριστικού προορισμού. Ειδικότερα, ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στην πλούσια ιστορία, στον πολιτισμό, τα δεκάδες μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους, την εκλεκτή γαστρονομία και τα βραβευμένα εστιατόρια, τη δυνατότητα για yachting
και sailing στα καταγάλανα νερά των νησιών του Σαρωνικού.
Αυτά ήταν και τα βασικά ενδιαφέροντα σημεία που εστίασαν και οι επαγγελματίες του
τουρισμού που επισκέφθηκαν το stand της Περιφέρειας Αττικής, η οποία συμμετείχε στην ΑΤΜ
2018 ως συνεκθέτης στο περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
«Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας
Αττικής 2016-2020 επισκεφτήκαμε τα ΗΑΕ στο Ντουμπάι και την έκθεση ΑΤΜ για να
ενημερώσουμε τους Tour Operators, και τους επαγγελματίες του τουρισμού σχετικά με το
πολυδιάστατο (θεματικό και γεωγραφικό) τουριστικό χαρτοφυλάκιο μας. Διαπιστώσαμε το
έντονο ενδιαφέρον που έχουν οι μεμονωμένοι επισκέπτες, αλλά και τα μεγάλα τουριστικά
γραφεία. Η Διεύθυνση Τουρισμού πρόβαλε με απόλυτη επιτυχία όλη την Αττική με
επαγγελματισμό, βάζοντας τα θεμέλια της προβολής του προορισμού μας και σε αυτήν την
τουριστικά αγορά, προγραμματίζοντας ποικίλες δράσεις στο άμεσο μέλλον (fam-press trips,
workshops)» δήλωσε η κ. Ελένη Δημοπούλου, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος
Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής.
Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι μεγάλος αριθμός γραφείων και δημοσιογράφων
ενημερώθηκαν από τα στελέχη της Δ/σης Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής και εξέφρασαν
το ενδιαφέρον τους για πολλά από τα τουριστικά προϊόντα που προσφέρει η Αττική ως
πολυδιάστατος τουριστικός προορισμός.
Στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής φιλοξενήθηκε το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών
Αθηνών – Athens Convention and Visitors Bureau (ΕΑΤΑ-ACVB) που πραγματοποίησε
ανάλογες συναντήσεις προβάλλοντας τις δυνατότητες για συνεδριακό τουρισμό και τουρισμό
κινήτρων στην Αθήνα.
Στην προσπάθεια της αυτή, η Περιφέρεια Αττικής είχε αρωγούς την πολιτική ηγεσία και τα
στελέχη του Ε.Ο.Τ., καθώς και τους υψηλόβαθμους εκπροσώπους της Ελληνικής Πρεσβείας
στα Η.Α.Ε.
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