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53
η
 Γιεθνής Έκθεση Σοσρισμού Βερολίνοσ 

(Internationale Tourismus Börse/ITB 2019) 
 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν (06-10.03.2019) ε 53
η
 Γιεθνής Έκθεση Σοσρισμού 

Βερολίνοσ (Internationale Tourismus Börse/ITB 2019), ζεσξνύκελε σο ε θνξπθαία εκπνξηθή 

έθζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ ζηνλ θόζκν. Τν 2019 ε ITB θηινμέλεζε πεξηζζόηεξνπο από 

10 ρηιηάδεο εθζέηεο, πξνεξρόκελνπο από 181 ρώξεο, ζε ρίιηα θαη άλσ εκπνξηθά πεξίπηεξα θαη 

εθξίζε γηα κία αθόκε ρξνληά σο επηηπρεκέλε. Ο αξηζκόο ησλ εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ, ην 2019, 

αλήιζε ζε 113.500, έλαληη 110 ρηι. ην 2018 θαη 109 ρηι. επηζθέπηεο ην 2017, ελώ ν ζπλνιηθόο 

αξηζκόο επηζθεπηώλ ηεο Δθζέζεσο –ζπκπεξηιακβάλεη, ζεκεησηένλ, γεληθό θνηλό επηζθεπηώλ, 

θαηά ηηο 2 ηειεπηαίεο εκέξεο ιεηηνπξγίαο- αλήιζε ζε 160 ρηιηάδεο, ππνρσξώληαο κεξηθώο 

έλαληη ησλ 170 ρηι. επηζθεπηώλ ην 2018 (2017: 160 ρηι.). 

Αληηζηνίρσο, σο επηηπρεκέλν θξίλεηαη θαη ην ηεηξαήκεξν Γηεζλέο Σπλέδξην Τνπξηζκνύ, ην 

νπνίν δηνξγαλώζεθε γηα 16
ν
 ζπλερέο έηνο ζην πιαίζην ηεο ITB 2019 (06-09.03.2019), κε 400 

θνξπθαίνπο νκηιεηέο από όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, 200 ζεκαηηθέο 

ζπλεδξίεο, εθδειώζεηο θαη εξγαζηήξηα θαη πεξί ηνπο 20.000 ζπκκεηέρνληεο. Σην Σπλέδξην 

έγηλε παξνπζίαζε ησλ δηεζλώλ ηάζεσλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθώλ από όινλ ηνλ θόζκν θαη 

αλαιύζεθαλ δηάθνξα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ ζα επηθαζνξίζνπλ ην ηνπξηζηηθό «πξντόλ» ηα 

επόκελα ρξόληα, όπσο: Οη πξνθιήζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, νη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηελ 

δήηεζε ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ, ε ηνπξηζηηθή «ππεξεθκεηάιιεπζε» θαη ε πίεζε πνπ αζθεί ζηηο 

ππνδνκέο θαη ηελ πξννπηηθή κηαο βηώζηκεο αλάπηπμεο ηνπ παγθόζκηνπ ηνπξηζκνύ, θιπ.  

Παξά ηελ επηβξάδπλζε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο, νη πξννπηηθέο γηα ηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν 

παξακέλνπλ ζεηηθέο, κε ηελ δηεζλή δήηεζε γηα ηνπξηζηηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο λα 

δηαηεξείηαη ζε πςειά επίπεδα. Σύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ 

Τνπξηζκνύ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ (UNWTO/ΠΟΤ), επί παξαδείγκαηη, νη δηεζλείο αθίμεηο ην 

2019 αλακέλεηαη λα απμεζνύλ θαηά 3%-4% έλαληη 2018. Δηδηθώο δε γηα ηελ Γεξκαλία, ε 

αλζεθηηθόηεηα πνπ επηδεηθλύεη ε γεξκαληθή νηθνλνκία, παξά ηηο αληίξξνπεο πηέζεηο από ην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ, κε ηελ ζηαζεξά ηζρπξή απαζρόιεζε, ηελ ζηηβαξή εζσηεξηθή δήηεζε θαη 

ην πςειό δηαζέζηκν εηζόδεκα, απεηέιεζαλ ηνπο «αθξνγσληαίνπο ιίζνπο» γηα ηελ επηηπρία ηεο 

ΙΤΒ 2019, ηε βνεζεία ηνπ ζηαζεξά ηζρπξνύ Δπξώ, έλαληη δνιαξίνπ ΗΠΑ θαη άιισλ δηεζλώλ 

λνκηζκάησλ, πνπ εληζρύεη ηελ ξνπή ησλ Γεξκαλώλ, αιιά θαη ησλ Δπξσπαίσλ ελ γέλεη, γηα 

δηαθνπέο ζε κε επξσπατθνύο πξννξηζκνύο. Σύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Οκνζπνλδηαθήο 

Έλσζεο ηεο Γεξκαληθήο Τνπξηζηηθήο Βηνκεραλίαο (BTW) Dr. Μ. Frenzel, ην 2019 αλακέλεηαη 

αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,5% ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηεο γεξκαληθήο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, 

κεηά από ην έηνο-ξεθόξ 2018. 
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Καη΄ εθηίκεζε ησλ δηνξγαλσηώλ, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο πνπ ζπλήθζεζαλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ITB 2019 αλήιζαλ ζε €7 δηο Δπξώ, πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηα δύν 

πξνεγνύκελα έηε (2018: €7,14 δηο, 2017: €7 δηο). 

Πέξαλ ησλ «παξαδνζηαθώλ» ηνπξηζηηθώλ θιάδσλ, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ ζηελ Γηεζλή 

Έθζεζε Τνπξηζκνύ Βεξνιίλνπ είλαη, παγίσο, ηδηαηηέξσο δπλακηθή, ηελ πξνζνρή ησλ 

επηζθεπηώλ ζηελ ΙΤΒ 2019 πξνζέιθπζαλ επίζεο ζέκαηα πνπ αθνξνύλ: α) ηελ ηνπξηζηηθή 

ηερλνινγία, κε αύμεζε, κάιηζηα, ηνπ ζπλνιηθνύ εθζεζηαθνύ εκβαδνύ ησλ πεξηπηέξσλ Travel 

Technology θαη eTravel World, πνπ αθνξνύλ ηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζηελ ςεθηνπνίεζε 

ησλ ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ, θαηά 20%, αιιά θαη ηελ εγθαηλίαζε λέαο εηδηθήο ζεκαηηθήο 

ελόηεηαο κε ηίηιν “Technology, Tours&Activities (TTA)”, β) ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαηλνηόκνπ κεηαθίλεζεο (future mobility) θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, 

γ) ηηο πξνθιήζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, δ) ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ πνιπηειείαο (luxury 

travel), ν νπνίνο απνηειεί άλσ ηνπ 7% ηνπ παγθόζκηνπ ηνπξηζηηθνύ «πξντόληνο» θαη 

αλαπηύζζεηαη ξαγδαίσο, θ. ά. 

Τελ ΙΤΒ 2019 παξαθνινύζεζαλ πεξηζζόηεξνη από 5 ρηι. δηαπηζηεπκέλνη δεκνζηνγξάθνη, 

πξνεξρόκελνη από 80 θαη πιένλ ρώξεο, θαζώο θαη 450 bloggers από 30 ρώξεο. 

Τηκώκελε ρώξα ηεο ΙΤΒ 2019 ε Μαιαηζία. 

Η ITB 2020 ζα ιάβεη ρώξα ζην Βεξνιίλν, κεηαμύ ηεηάξηεο θαη νγδόεο Μαξηίνπ 2020. 

Β. Δλληνική σσμμετοτή 
 

Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δθζεζηαθνύ Οξγαληζκνύ Βεξνιίλνπ, ε ειιεληθή παξνπζία ήηαλ 

ηζρπξή θαη ζηελ ITB 2019, θαηαγξάθνληαο 158 ζπκκεηνρέο εθζεηώλ (έλαληη 166 ην 2018, 147 

ην 2017 θαη 121 ην 2016), από όιν ην θάζκα ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ: Τνπξηζηηθά 

γξαθεία, μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη όκηινη, επηρεηξήζεηο παξνρήο ηαμηδησηηθώλ 

ππεξεζηώλ θ. ά., θαζώο θαη 43 ζεζκηθνί Δθζέηεο (Πεξηθέξεηεο, Γήκνη/Νήζνη, Δπηκειεηήξηα 

θαη Τνπξηζηηθνί Φνξείο). Δθ ηνπ ζπλόινπ ησλ Διιήλσλ εθζεηώλ, 81 εθζέηεο θηινμελήζεθαλ 

ζην πεξίπηεξν ηνπ ΔΟΤ (πιήξεο θαηάινγνο Διιήλσλ Δθζεηώλ ζηελ ΙΤΒ 2019 δύλαηαη λα 

αληιεζεί από ηνλ ππεξζύλδεζκν  

www.virtualmarket.itb-berlin.de/en/search?country%5B0%5D=593875&itemtype=company). 

Τελ πξώηε εκέξα ηεο ITB, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ειιεληθό πεξίπηεξν, γηα πξώηε θνξά ζηελ 

γεξκαληθή αγνξά, εηδηθή εθδήισζε παξνπζίαζεο ηνπ «Διιεληθνύ Πξσηλνύ» από ην 

Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΞΔΔ), ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Τνπξηζκνύ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο θαη ηελ αλάδεημε ησλ ειιεληθώλ 

πξντόλησλ δηεζλώο. 

Σην πεξίπηεξν ηνπ ΔΟΤ ππνγξάθηεθε Μλεκόλην Σπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

θαη ηνπ Οκόζπνλδνπ Γεξκαληθνύ Κξαηηδίνπ ηνπ Μεθιεκβνύξγνπ-Γπηηθήο Πνκεξαλίαο, γηα 

ηελ βηώζηκε αλάπηπμε κε επίθεληξν ηνλ ηνπξηζκό, παξνπζία ηνπ Γ.Γ. ΔΟΤ, θ. Κσλζηαληίλνπ 

Τζέγα θαη ηνπ Δληεηαικέλνπ ηεο Διιελνγεξκαληθήο Σπλέιεπζεο (DGV), Υθππνπξγνύ θ. 

Norbert Barthle. 

http://www.virtualmarket.itb-berlin.de/en/search?country%5B0%5D=593875&itemtype=company
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Τελ Γηεζλή Έθζεζε θαη ηα ειιεληθά πεξίπηεξα επηζθέθηεθε ε Υπνπξγόο Τνπξηζκνύ θ. Δ. 

Κνπληνπξά, ε νπνία ζπκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηνπ Διεθνούρ Σςνεδπίος Τοςπιζμού (ITB Berlin 

Convention 2019), ζην πιαίζην ηεο Δθζέζεσο θαη σο νκηιήηξηα ζηελ 9
η
 Υποςπγική Διάζκεψη 

ηος Παγκόζμιος Οπγανιζμού Τοςπιζμού ηων Ηνωμένων Εθνών (UNWTO/ΠΟΤ) κε ζέκα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηνλ «Γξόκν ηνπ Μεηαμηνύ», παξνπζία ηεο εγεζίαο ηνπ ΠΟΤ θαη 

πιήζνπο Υπνπξγώλ θαη θξαηηθώλ αμησκαηνύρσλ. Πξαγκαηνπνίεζε επίζεο δηκεξείο 

ζπλαληήζεηο κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ UNWTO θ. Zurab Pololikashvili, ηελ νκόινγν 

Υπνπξγό ηεο Αηγύπηνπ, θα Rania Al-Mashat θαη ηνλ Υθππνπξγό Τνπξηζκνύ ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, θ. Σάββα Πέξδην, ζηελ Πξεζβεία ηεο Αηγύπηνπ ζην Βεξνιίλν, όπνπ ζπδήηεζαλ 

ζέκαηα ελίζρπζεο ηεο ηξηκεξνύο ηνπξηζηηθήο ζπλεξγαζίαο, ελώ ππνδέρηεθε ζην ειιεληθό 

πεξίπηεξν ζηελ ITB ηνλ Τνύξθν νκόινγό ηεο θ. Mehmet Ersoy, κε ηνλ νπνίν αληήιιαμαλ 

απόςεηο γηα ζέκαηα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 

Η Υπνπξγόο Τνπξηζκνύ θ. Δ. Κνπληνύξα ηηκήζεθε γηα ην έξγν ηεο ζηνλ ηνπξηζκό κε ην 

βξαβείν ηνπ θαιύηεξνπ Υπνπξγνύ Τνπξηζκνύ παγθνζκίσο, αιιά θαη κε ην βξαβείν “Woman 

Αchiever”, σο θνξπθαία γπλαίθα-εγέηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ παγθόζκηνπ ηνπξηζκνύ θαη γηα ηελ 

έληνλε θνηλσληθή ηεο δξάζε ζε ζέκαηα γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, από ηελ δηεζλώο θαηαμησκέλε 

Ένωζη Ταξιδιωηικών Σςνηακηών Αζίαρ -Ειπηνικού (PATWA). Σην πιαίζην ηεο ηδίαο 

εθδήισζεο, ε Διιάδα απέζπαζε ην βξαβείν ηνπ θαιύηεξνπ πξννξηζκνύ αλαςπρήο 

παγθνζκίσο, σο PATWA“Best Leisure Destination”, γηα ην 2019. Δπηζεκαίλεηαη ζπλαθώο όηη 

νη αθίμεηο Γεξκαλώλ ηνπξηζηώλ ζεκείσζαλ αύμεζε-ξεθόξ ηεο ηάμεσο ηνπ 18% ην 2018, 

μεπεξλώληαο ηα 4,4 εθαη., ελώ ε άλνδνο αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ην 2019. 

Σε μερσξηζηή ηειεηή, ζην πιαίζην απνλνκήο ησλ βξαβείσλ Global Awards for Empowered 

Women in Tourism “Celebrating Her” ηνπ Διεθνούρ Ινζηιηούηος για ηην Ειπήνη μέζω ηος 

Τοςπιζμού (IIPTI), ε θα Κνπληνπξά παξέιαβε ην βξαβείν ηνπ “Tourism Strategy&Resilience”, 

γηα ηελ επηηπρεκέλε ηνπξηζηηθή ζηξαηεγηθή ηεο Διιάδνο. 

 

 


