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Διεθνής Έκθεση Τουρισμού-Fitur 

Μαδρίτη, 17-21.01.2018 

 

Στις 17 Ιανουαρίου ανοίγει τις πόρτες της, για την 38η διοργάνωση, η Διεθνής Έκθεση 

Τουρισμού Fitur, σημείο αναφοράς για τον κυριότερο τομέα της ισπανικής οικονομίας, ο 

οποίος συμβάλλει στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν με ποσοστό 16% του συνόλου, 

δημιουργώντας σημαντικές θέσεις απασχόλησης.  

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, 

από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2017 ο αριθμός των διεθνών τουριστών 

έφτασε τα 1.100 εκ., 7% περισσότεροι από ό, τι την ίδια περίοδο για το 2016, με 

πρόβλεψη ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για τον τουρισμό παγκοσμίως θα παραμείνει 

σταθερός. 

Ο αριθμός των συμμετεχουσών εταιρειών στην Fitur αυξήθηκε κατά 8% σε αριθμό, 

φτάνοντας τους 816 εκθέτες και κατά 4% σε έκταση του εκθεσιακού χώρου φτάνοντας τα 

65.000 τετραγωνικά μέτρα, χωρισμένα σε οκτώ περίπτερα. Επιπλέον, εκτιμάται ότι θα 

είναι παρόντες έως και 10.000 εταιρείες από 165 χώρες και ο αριθμός των επισκεπτών 

θα φτάσει τους 250.000, καθιστώντας τη Μαδρίτη και για αυτήν τη χρονιά το νευραλγικό 

κέντρο της τουριστικής βιομηχανίας. 

Ο πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής της Ifema (ισπανικός οργανισμός διοργάνωσης 

διεθνών εκθέσεων), κ. Clemente González Soler, υπολογίζει τoν θετικό οικονομικό 

αντίκτυπο που θα έχει η Fitur στους τομείς που σχετίζονται με τον τουρισμό στη Μαδρίτη 

στα 260 εκατ. ευρώ, ιδίως στον ξενοδοχειακό και τον τομέα της εστίασης. 

Μία από της καινοτομίες της φετινής διοργάνωσης έχει ως αντικείμενο την 

εξειδίκευση στους ηγετικούς κλάδους του τουρισμού. Για παράδειγμα, η διοργάνωση 

εγκαινιάζει τα Fitur Festivales, με στόχο τη δημιουργία νέων τουριστικών δικτύων και την 

προώθηση ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας διαμέσου της μουσικής στην 

Ισπανία.  

Τέλος, η διευθύντρια της Fitur, κα Ana Larrañaga, ανακοίνωσε ότι η διοργάνωση για το 

2019 θα διεξαχθεί μεταξύ 23 και 29 Ιανουαρίου, μία εβδομάδα αργότερα από τη φετινή. 


