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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Βουδαπέστη, 8 Μαρτίου 2016 
 

Διεξαγωγή Διεθνούς Έκθεσης Ταξιδίου και Τουρισμού «TRAVEL-UTAZÁS 

2016» 
 
 Πραγματοποιήθηκε, από 3 έως 6 Μαρτίου στη Βουδαπέστη, στους χώρους της 
“HUNGEXPO”, του μεγαλύτερου εκθεσιακού φορέα της Ουγγαρίας, η 39η Διεθνής 

Ετήσια Έκθεση Ταξιδίου και Τουρισμού με την επωνυμία «TRAVEL-UTAZÁS 2016». 
 

  Στη φετινή Έκθεση συμμετείχαν, συνολικά, 155 εκθέτες [τουριστικές 
επιχειρήσεις,  γραφεία ταξιδίων, εκδοτικοί οίκοι, ουγγρικές διοικητικές περιφέρειες, 

ξενοδοχεία, διαφημιστικά γραφεία, κρατικοί φορείς (σιδηρόδρομοι, τελωνεία, 
αστυνομία, ταχυδρομεία), τυπογραφεία, εταιρείες πληροφορικής, εταιρείες logistics, 
ιαματικά κέντρα κ.ά.]. Φέτος η Κίνα ήταν η τιμώμενη χώρα, η Βουδαπέστη η 

τιμώμενη πόλη της Ουγγαρίας, ενώ το Ρίο της Βραζιλίας τιμήθηκε ως πολιτιστικός 
προορισμός (λόγω της διεξαγωγής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων). 
 

  Από πλευράς εθνικών συμμετοχών, ξεχώρισαν τα περίπτερα της Κίνας (ως 

τιμώμενη χώρα), της Ρουμανίας, της Σερβίας και της Πολωνίας. Εθνικές συμμετοχές 
είχαν επίσης: Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Ινδία, Αλβανία, Βουλγαρία, Λιθουανία, 

Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Αυστρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ταϋλάνδη, Αίγυπτος, 
Ινδονησία, Βραζιλία και Τουρκία. Ο ΕΟΤ δεν συμμετείχε με περίπτερο στην Έκθεση, 
όπως και τα τρία προηγούμενα χρόνια, αφού δεν κατέστη τελικά εφικτό να την 

συμπεριλάβει στον ετήσιο προγραμματισμό του. 
 

 Από τις ελληνικών συμφερόντων τουριστικές επιχειρήσεις της Ουγγαρίας, 
συμμετείχαν τα ταξειδιωτικά πρακτορεία “Apollon Travel”, “Mouzenidis Travel” και 

“Jimakos Tours”, με δικό τους περίπτερο (εμβαδού 20 τ.μ. περίπου έκαστο), ενώ 
στον ευρύτερο χώρο της Έκθεσης υπήρχαν επίσης και ταξειδιωτικά πρακτορεία (tour 

operators) που περιείχαν στα προγράμματά τους διάφορους ελληνικούς 
τουριστικούς προορισμούς (Grand Tours, Green Travel, NUR-Neckermann. OTP 
travel, Personal Tours, Sun & Fun, Robinson, Makrovilág και Unitravel). 
 
   

  Από πλευράς τουριστικών παραγόντων ζητήθηκε μια εντονότερη διαφημιστική 
προβολή της Ελλάδας στην ουγγρική αγορά, προκειμένου να μην υποσκελισθεί το 
ελληνικό τουριστικό προϊόν από τις άμεσα ανταγωνίστριες χώρες (Κροατία, Ισπανία, 

Βουλγαρία, Ιταλία), οι οποίες δραστηριοποιούνται με επιπρόσθετα προγράμματα 
διαφημιστικής προβολής και προώθησης.  

 

Παράλληλα επίσης με την Έκθεση «TRAVEL-UTAZÁS 2015» και στον ίδιο 
εκθεσιακό χώρο Α έλαβε χώρα και η Έκθεση ειδών κάμπινγκ και τροχόσπιτων 

“Caravan Salon”, ενώ στον εκθεσιακό χώρο G διοργανώθηκε η 9η Έκθεση 
Ποδηλάτων “Bringa Expo”. 
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