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Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις και
Webinars

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια της συνεχούς και αδιάλειπτης
προσπάθειάς για αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων και καναλιών
επικοινωνίας και με στόχο την επιπλέον ανάδειξή της ως ιδανικό τουριστικό
προορισμό, συμμετείχε μαζί με τους επιχειρηματίες του κλάδου στην διεθνή
τουριστική έκθεση IFTM TOP RESA 2022 (20-22 Σεπτεμβρίου) στο Παρίσι, στην 8η
Ψηφιακή Τουριστική Συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου με θέμα « Η Κύπρος γνωρίζει
την Καρδιά της Ελλάδας» (2 Νοεμβρίου), στην 9η ATHENS INTERNATIONAL
TOURISM & CULTURE EXPO 2022 (3-5 Νοεμβρίου) στην Αθήνα, καθώς και στην
διεθνή τουριστική έκθεση του Λονδίνου Greek WTM LONDON 2022 (6 - 8
Νοεμβρίου) καθώς και για πρώτη φορά στην ΟΠΑΠ MARATHON EXPO 2022 (9 - 12
Νοεμβρίου).
Κατά την διάρκεια των εκθέσεων (IFTM TOP RESA 2022, WTM LONDON 2022, 9TH
INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO 2022), με βασικό στόχο της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την επιπλέον προβολή, την ποιοτική ενίσχυση της
τουριστικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των τουριστικών επιχειρήσεων της και
το άνοιγμα επιπλέον αγορών, υλοποιήθηκαν προκαθορισμένες Β2Β συναντήσεις
των επαγγελματιών του τουρισμού με ταξιδιωτικά γραφεία και tour operators,
διαμορφωτές κοινού από όλο τον κόσμο, ενώ σε παράλληλες δράσεις
πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του ανανεωμένου μας τουριστικού προϊόντος,
κατάλληλα προσαρμοσμένο στο εκάστοτε κοινό ανά έκθεση, όπως αυτό έχει
απόλυτα προσαρμοστεί, στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης παγκόσμιας
τουριστικής αγοράς.
Στην Ψηφιακή Τουριστική Συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου δε, παρείχαμε την
δυνατότητα στους ίδιους επιχειρηματίες μας από ολόκληρη την Στερεά, να

παρουσιάσουν το τουριστικό μας προϊόν αλλά και τις επιχειρήσεις τους σε ΜΜΕ και
Επιχειρηματίες του τουρισμού μιας αγοράς, που διαχρονικά επιλέγει την χώρα μας
πρώτη, ως τουριστικό προορισμό και της οποίας η Περιφέρειά μας απολαμβάνει
συστηματικά μεγαλύτερο μερίδιο.
Στην πρώτη μας συμμετοχή στην ΟΠΑΠ MARATHON EXPO την μεγαλύτερη αθλητική
έκθεση, αναπόσπαστο κομμάτι του Αυθεντικού Μαραθωνίου με περισσότερους από
60.000 επισκέπτες, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το 1o Sterea Run, ένα
από τα μεγαλύτερα και ποιοτικότερα αθλητικά δρώμενα της χώρας με 5
πιστοποιημένες ασφάλτινες διαδρομές στις Πρωτεύουσες των Περιφερειακών
Ενοτήτων και περισσότερες από 3.000 συμμετοχές, τους μοναδικούς αγώνες ορεινού
τρεξίματος στα αξεπέραστα βουνά μας, με απαράμιλλου κάλλους ελατοσκέπαστες
φυσικές διαδρομές σε Οίτη, Παρνασσό, Καλιακούδα, Δίρφυς, πόλο έλξης για χιλιάδες
επίσης αθλητές από όλο τον κόσμο, περισσότερα από 200 χιλιόμετρα περιπατητικά
μονοπάτια και πλήθος ήπιων αθλητικών δραστηριοτήτων, ένα πλήρες πακέτο
δράσεων,
προσαρμοσμένο απόλυτα στις απαιτήσεις μίας από τις πλέον
αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού παγκοσμίως, του Αθλητικού Τουρισμού.
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού, Αθλητισμού & Εθελοντισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας Ηλίας Μπουρμάς με αφορμή την συμμετοχή της Περιφέρειας στις
ως άνω δράσεις δήλωσε:
«Βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των επιχειρηματιών μας του
τουριστικού κλάδου και μαζί συνεχίζουμε καθημερινά να καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της
τουριστικής μας προβολής, την επιπλέον ενίσχυση της τουριστικής μας ταυτότητας
και την επιμήκυνση της τουριστικής μας περιόδου. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των
επισκεπτών μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς, ωστόσο με συστηματική
δουλειά, φροντίζουμε να προσαρμοζόμαστε σε αυτές αναβαθμίζοντας το τουριστικό
μας προϊόν, προβάλλοντας επιπλέον προορισμούς αλλά και δημιουργώντας νέα
δεδομένα και δράσεις, καθιστώντας το ταξίδι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μία
μοναδική, σύγχρονή και ανταγωνιστική εμπειρία.»

