Η 6th Athens International Tourism Expo θα φιλοξενήσει και εφέτος 150
Διεθνείς Hosted Buyers από 40 χώρες που θα καλύψουν όλα τα είδη
τουρισμού των εκθετών .

Θα πραγματοποιήσουν δε περισσότερες από 8.000 Β2Β πολύ
αποτελεσματικές συναντήσεις με τους εκθέτες και είμαστε βέβαιοι ότι και
η δική σας συμμετοχή θα είναι επιτυχής.

Η Έκθεση προχωρά και μεγαλώνει συνεχώς και σας ενημερώνουμε επίσης ότι:
Έχουν ήδη δηλώσει ως εκθέτες Ταξιδιωτικά Γραφεία και Εταιρείες
από ΙΣΡΑΗΛ, ΣΕΡΒΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΚΥΠΡΟ , ΑΙΓΥΠΤΟ, ΛΙΒΑΝΟ και
συνεχίζουμε …
•

Γίνετε και εσείς εκθέτες και θα σας περιμένουν
Εκατοντάδες εκθέτες Έλληνες και Ξένοι και χιλιάδες επισκέπτες από
όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό
•

150 Διεθνείς Hosted Buyers από 40 χώρες που θα καλύπτουν όλα τα
τμήματα του τουρισμού μας
•

Μεταξύ των H.B. θα συμμετέχουν η ERICSSON ITALY, MTV
PARAMOUNT PICTURES USA και HELMS BRISCOE CROATIA
για MICE & Business Travel

Επίσης γενικότερα για τον Τουρισμό η GRECOS POLAND , WTC
ISRAEL, NECKERMANN POLAND και άλλοι εξέχοντες H.B.

Στην έκθεση θα διοργανωθούν Εκδηλώσεις, Ημερίδες και Workshops με
συμμετοχή Εκθετών Οργανισμών, Συλλόγων και ομιλητών κύρους από
την Ελλάδα και το Εξωτερικό:
MICE & Business Travel: Μεγάλη Ημερίδα με
oμιλητές εκπροσώπους εταιρειών και ειδικών του κλάδου από την Ελλάδα και
το Εξωτερικό
•

On Line & Digital Systems: Σύγχρονα συστήματα ανάπτυξης τουρισμού
και οργάνωσης επιχειρήσεων
•

Εναλλακτικός Τουρισμός – Spa &Wellness: Οι Περιφέρειες και οι
Δήμοι είναι
ο κύριος μοχλός δυναμικής προώθησης του Εναλλακτικού
Τουρισμού και του Τουρισμού Υγείας & Ευεξίας στην Ελλάδα
•

City Breaks: Προτάσεις για την στήριξη και του τουρισμού πόλεων και
ειδικότερα της Αθήνας
•

Η Έκθεση και οι Hosted Buyers θα καλύψουν όλους τους τομείς του
τουρισμού μας:

- MICE & Business Travel, Cruises & Yachting, City Break
- Culture Tourism: Θα γίνει Προβολή Αρχαιολογικών και Ιστορικών περιοχών
στα περίπτερα των Περιφερειών και Δήμων και με video στην αίθουσα των
H.Buyers
- Alternative Tourism, Wellness & SPA: Με Ζωντανές εκδηλώσεις θα
προβληθεί δυναμικά ο Εναλλακτικός τουρισμός και ο τουρισμός Υγείας και
Ευεξίας στην έκθεση με συμμετοχή Εταιρειών, Περιφερειών, Δήμων και Φορέων
του κλάδου
- On line Tourism Systems - Marketing Management

- Gastronomy Tourism. Όλα τα «φώτα του τουρισμού» στρέφονται στην
Ελληνική κουζίνα και τα αναρίθμητα ελληνικά προϊόντα Π.Ο.Π., με τα οποία οι
Καθηγητές και Σπουδαστές του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ σε ένα υψηλού επιπέδου Live
Cooking θα εμπνευστούν και θα δημιουργήσουν ένα Special Ελληνικό Brunch
και ένα Ειδικό Ελληνικό Πρωϊνό.
- Παράλληλα δε οι εκθέτες θα μπορούν να μαγειρέψουν ή να προσφέρουν τα
προϊόντα τους και να συμμετέχουν στην γευσιγνωσία

