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Στη δυναμική τουριστική αγορά του Ισραήλ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Σε συνέχεια της οργανωμένης εξωστρέφειας που «χτίζει» χρόνια τώρα η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της στην 26η Διεθνή Μεσογειακή
Έκθεση Τουρισμού στο Τελ Αβίβ.

Στην αποστολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Ισραήλ επικεφαλής ήταν ο
Περιφερειάρχης κ. Φάνης Σπανός, προκειμένου να συμμετάσχει προσωπικά στο ειδικό
workshop του ΕΟΤ παρουσία του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη και του Γεν.
Γραμματέα του ΕΟΤ κ. Δημήτρη Φραγκάκη, που υλοποιήθηκε στο περιθώριο της
έκθεσης, η οποία αποτελεί και την πλέον δυναμική αγορά για την Περιφέρειά μας. Στο
περίπτερο της Περιφέρειας, παρευρέθηκαν ακόμη ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευβοίας κ.
Γιώργος Κελαϊδίτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού κ. Ηλίας Μπουρμάς,
στελέχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και επιχειρηματίες του τουριστικού
κλάδου.

Χάρις στην ολοένα και δυναμικότερη παρουσία των εκπροσώπων της Στερεάς Ελλάδας
στη Διεθνή αυτή διοργάνωση, η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, καθ`
όλη τη διάρκεια της έκθεσης, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν B2B meetings
συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες και ισραηλινούς επαγγελματίες του Τουρισμού,
μεταξύ των οποίων: Μέλη της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων και T.Os του Ισραήλ
(ITTAA) και του Ισραηλινού-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, αλλά και εκπρόσωποι
αεροπορικών εταιρειών (μισθωμένων και τακτικών πτήσεων), που δραστηριοποιούνται
στη χώρα.

«Η Περιφέρειά μας έχει όλη την πρώτη ύλη για να εξελιχθεί σε έναν δυνατό τουριστικό
προορισμό. Δουλεύουμε σκληρά και μεθοδικά γι’ αυτό και έχουμε δρόμο μπροστά μας.
Όμως τα μηνύματα που λαμβάνουμε, όσο και τα επίσημα στοιχεία αύξησης της
δυναμικής μας, δείχνουν ότι πορευόμαστε με ταχύτητα και στη σωστή
κατεύθυνση. Κεντρικός σταθμός αυτού του δρόμου είναι σταθερά πλέον το Τελ Αβίβ.»
σχολίασε σχετικά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού κ. Ηλίας Μπουρμάς, συμπλήρωσε:
«Το ενδιαφέρον του κοινού της Διεθνούς Μεσογειακής Έκθεσης Τουρισμού στο Τελ
Αβίβ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπήρξε εντυπωσιακή, επιβεβαιώνοντας τη



συστηματική δουλειά και την συνέργεια με όλους αρμόδιους φορείς και κυρίως με τους
επαγγελματίες του Τουρισμού.»


