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Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού 
στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 

 
Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ∆ήµαρχε, κκ. 

εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. 

Αγαπητoί: κ. Ανδρεάδη, κ. Τσακίρη, κ. Πάρσαλη, σας ευχαριστώ 

θερµά για την πρόσκληση στην εκδήλωσή σας. 

Μιας εκδήλωσης που σκοπό έχει να µας ενηµερώσει για το 

σχεδιασµό, τη λειτουργία και τα επόµενα βήµατα του νεοσύστατου 

φορέα Marketing Greece, µιας εταιρίας που, συστήθηκε από τον 

Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) το 

Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) και την Ένωση 

Εταιρειών  ∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (Ε∆ΕΕ),  

στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισµό, ώστε να 

υποστηρίξει το Υπουργείο Τουρισµού και τον ΕΟΤ στην 

δηµιουργία της νέας τουριστικής ταυτότητας της Ελλάδας και 

των προορισµών της.  

Εκ’ µέρους της Περιφέρειας Αττικής, χαιρετίζω λοιπόν αυτή την 

πρωτοβουλία. 

Είµαστε πεπεισµένοι ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που 

στοχεύουν στην  εναρµόνιση των δράσεων, θα συµβάλουν στην 

αναβάθµιση της εµπειρίας του επισκέπτη και την ενεργή προβολή 

του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.  

Κανείς δεν αµφισβητεί ότι ο Τουρισµός αποτελεί σηµαντικό 

Μέσο προς την ανάκαµψη της οικονοµίας και την πορεία προς 

την ανάπτυξη.  

Η συµβολή της τουριστικής οικονοµίας το 2012 στο ΑΕΠ της 

Ελλάδας φτάνει το 16,4%, ενώ η συνολική απασχόληση στην 

τουριστική οικονοµία - 688.800 θέσεις εργασίας - αντιστοιχεί στο 

18,3% των απασχολουµένων. 
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Σηµαντικό κοµµάτι των τουριστικών προορισµών της Ελλάδας 

αποτελεί η Αττική και τα νησιά της. Είναι λοιπόν εύλογο γιατί η 

Περιφέρεια Αττικής έχει δώσει προτεραιότητα στην τουριστική 

προβολή και ανάδειξή τους.  

Πρόσφατα είχα την τιµή να παρουσιάσω το Ολοκληρωµένο 

Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας. Ένα 

Πρόγραµµα που µετατρέπει ένα σηµαντικό κονδύλι ΕΣΠΑ σε 

ουσιαστικό έργο προβολής. 

Το συνολικό κονδύλι θα διατεθεί, στο µεγαλύτερο µέρος του, για 

την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Αττικής σε ισχυρές 

τουριστικές αγορές του εξωτερικού, όπως Αγγλία, Γαλλία, 

Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία,  Ρωσία, κ.α.  

Αν και ζούµε σε µια χώρα που διαθέτει έναν εκπληκτικό φυσικό 

πλούτο, αυτός δεν είναι ικανός από µόνος του να της χαρίσει 

µια θέση ανάµεσα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισµούς.  

Γι’ αυτό το λόγο, µέσω του Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής 

της Περιφέρειας Αττικής, προωθούµε στοχευµένες δράσεις, 

που θα αναδείξουν µε τον καλύτερο τρόπο το τουριστικό προϊόν 

της Αττικής και των νησιών της και θα µεγιστοποιήσουν την 

προσέλκυση των τουριστών.  

Αρχικά δώσαµε έµφαση στη δηµιουργία της διαφηµιστικής 

εκστρατείας µας και στην επικοινωνία της προς τους τουρίστες του 

εξωτερικού µε: 

• ∆ηµιουργία σύγχρονης διαδικτυακής πύλης 

www.athensattica.com, µε πλούσιο περιεχόµενο 120,000 και 

πλέον λέξεων, διαθέσιµη σε δύο γλώσσες – Αγγλικά και 

Ελληνικά – και σύντοµα σε άλλες τέσσερις - Γαλλικά, 

Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά 

• θεµατικά banner campaigns στα µεγαλύτερα sites 

τουριστικού ενδιαφέροντος του εξωτερικού 

• εξειδικευµένη καµπάνια µε πληθώρα λέξεων κλειδιά στις 

λίστες αναζήτησης του Google,   
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• παρουσία στα social media και διαγωνισµούς στη σελίδα 

Facebook της Περιφέρειας Αττικής  

• ειδική δωρεάν εφαρµογή smart phone, που θα λειτουργεί 

ως εικονικός προσωπικός ξεναγός  για τους επισκέπτες της 

Περιφέρειας 

• παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και προβολή των 

θεµατικών ταινιών και των οδοιπορικών που 

δηµιουργήθηκαν στο Travel Channel και πραγµατοποίηση 

ενός πετυχηµένου online διαγωνισµού που αύξησε τη 

βάση δεδοµένων µας µε 16.000 επαφές   

• θεµατικές καταχωρήσεις στα πιο έγκριτα ξένα έντυπα 

ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος του εξωτερικού  

Στη συνέχεια θα επικεντρωθούµε στους Φορείς που επηρεάζουν 

τους τουρίστες, έτσι ώστε να προωθήσουν την Περιφέρειά µας ως 

τουριστικό προορισµό και µετά τη λήξη της κλασικής τουριστικής 

περιόδου µε:  

• υλοποίηση προγραµµάτων επικοινωνίας και 

πραγµατοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης µε τη συµµετοχή 

δηµοσιογράφων και tour operators από τις χώρες – 

στόχος   

• συµµετοχή σε τουριστικές εκθέσεις διεθνούς επιπέδου 

• παραγωγή τουριστικών οδηγών, χαρτών και 

λευκωµάτων και διανοµή σε επιλεγµένους αποδέκτες και 

σηµεία καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος  

Στόχος του Προγράµµατος είναι να καταστήσουµε την Αττική και 

τα νησιά της έναν από τους ελκυστικότερους προορισµούς στην 

Ευρώπη, φέρνοντάς την ανάµεσα στους top 10 city break 

προορισµούς.  

Επιδιώκουµε να παρατείνουµε την τουριστική περίοδο, ώστε 

να εξασφαλίσουµε εισροή τουριστικού κεφαλαίου και πέρα από 

τους καλοκαιρινούς µήνες.  
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Αττική δεν είναι όµως µόνο η Αθήνα. Θα αναδείξουµε την 

πληθώρα των ενδιαφερόντων που µπορεί να προσφέρει η 

Περιφέρεια και τα νησιά της στον ταξιδιώτη.  

Και ήδη έχουµε δει τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα! 

Η επιβλητική ιστορία και ο πολιτισµός που αποτέλεσε σηµείο 

αναφοράς, οι αµέτρητες επιλογές για ψυχαγωγία, αναψυχή, 

γευσιγνωσία και επαφή µε τη φύση που προσφέρει τόσο η 

Αττική όσο και τα νησιά του Αργοσαρωνικού, καθιστούν την Αττική 

ως ένα κορυφαίο ταξιδιωτικό προορισµό. 

Προσφέροντας ένα ελκυστικό πακέτο τουριστικού προϊόντος 

θέλουµε να ενισχύσουµε τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον Τουρισµό σε όλη την Περιφέρεια.  

Να συµβάλουµε µε τον τρόπο µας στη µείωση των «λουκέτων» 

των επιχειρήσεων, στη µείωση της ανεργίας.  

Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι η συνεργασία 

όλων των Φορέων του Τουριστικού Κλάδου µε το Υπουργείο 

Τουρισµού, τον ΕΟΤ, την Marketing Greece και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση αποτελεί µονόδροµο.  

Σε µια περίοδο αβεβαιότητας και προκλήσεων, όπως αυτή που 

διανύουµε, η συνοχή ενεργειών, η σύµπραξη ιδιωτικού και 

δηµοσίου φορέα θεωρείται επιβεβληµένη για την επίτευξη της 

ανάπτυξης του τουρισµού.  

Εµείς ήδη λειτουργούµε µε αυτήν την φιλοσοφία σύµπραξης και 

συνεργασίας! 

Συνεργαζόµαστε στενά µε την Ένωση Ξενοδόχων Αττικής και 

τον ∆ήµο Αθηναίων για να αξιοποιήσουµε στο µέγιστο τις κοινές 

µας δράσεις.  

Υποστηρίζουµε µία πρωτοβουλία της Ένωσης για τη δηµιουργία 

του φεστιβάλ Αργοσαρωνικού, µε την συνεργασία των ∆ήµων 

των νησιών µας. 

Παράλληλα, σχεδιάζουµε από κοινού ενέργειες γύρω από τον 

κλασσικό Μαραθώνιο, µε µία σειρά από παράλληλες 
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εκδηλώσεις, οι οποίες θα υποστηριχθούν διαφηµιστικά µέσω του 

site µας, αλλά και στα social media,  

ώστε να ενδυναµώσουµε ακόµα περισσότερο αυτό το σηµαντικό  

γεγονός και να προσελκύσουµε ακόµη περισσότερους τουρίστες 

εκείνη την περίοδο. 

Όλοι οφείλουµε να έχουµε ένα και µοναδικό στόχο:  

την τουριστική προβολή της χώρας µας µέσω ενός ελκυστικού 

και αποτελεσµατικού τρόπου, βασισµένος στην συνέργεια των 

φορέων του τουρισµού,  

που θα λειτουργήσει ως µοχλός ώθησης της ανάπτυξης των 

εµπορικών καταστηµάτων, των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και 

όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο κλάδο του 

Τουρισµού,  

γεγονός που θα συµβάλλει σηµαντικά στην έξοδο από την 

κρίση.  

Ας συνεργαστούµε λοιπόν για να πετύχουµε το καλύτερο 

αποτέλεσµα για τον τουρισµό και τον τόπο µας. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 


