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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ FITUR 2019  

Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού FITUR, θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη από τις 23 έως τις 27 

Ιανουαρίου 2019, στις εγκαταστάσεις του IFEMA (Institucion Ferial de Madrid),  ο οποίος είναι ο 

επίσημος διοργανωτής εμπορικών εκδηλώσεων και εκθέσεων στην Ισπανία. Η FITUR είναι το 

παγκόσμιο σημείο συνάντησης επαγγελματιών του τουρισμού και η κορυφαία διοργάνωση για 

την αγορά της Λατινικής Αμερικής. 

Στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο έτος, συμμετείχαν 10.190 εκθέτες από 

165 χώρες,140.120 επαγγελματίες και 110.860 επισκέπτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,3% 

σε σχέση με το 2017. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν 6.800 επιχειρηματικές συναντήσεις 

(B2B). Ακόμη την έκθεση κάλυψαν 7.856 δημοσιογράφοι, γεγονός που αποδεικνύει την 

προσδοκία της FITUR να εδραιωθεί στο διεθνές στερέωμα των εκθέσεων του συγκεκριμένου 

κλάδου. 

Η χώρα μας θα συμμετέχει με επίσημη αντιπροσωπεία του Υπουργείου Τουρισμού και του 

Γραφείο ΕΟΤ Παρισίων, ενώ στο ελληνικό περίπτερο μετέχουν 20 εταιρείες. 

Η ισπανική πλευρά εκτιμά ότι η διεθνής παρουσία θα είναι αυξημένη κατά 11% εφέτος,  

αντιπροσωπεύοντας το 55% του συνόλου, ενώ το εθνικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 6%.  Ακόμη, 

υπολογίζουν στους 250.000 τον αριθμό του συνόλου των συμμετεχόντων/επισκεπτών στην 

FITUR 2019. Για το 2019, η τιμώμενη χώρα-εταίρος της διοργάνωσης θα είναι η Δομινικανή 

Δημοκρατία, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του Ισπανού Υπουργού Τουρισμού, η FITUR έχει 

μετατραπεί σε εμπορικό σήμα και εξαιρετική «βιτρίνα» για τη Μαδρίτη και την Ισπανία στην 

Ευρώπη. Ο οικονομικός αντίκτυπος που θα δημιουργήσει η FITUR στη Μαδρίτη, εκτιμάται ότι 

θα υπερβεί τα 325 εκ. ευρώ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ισπανία περήφανα διαφημίζει τη 

FITUR ως την τρίτη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού, παγκοσμίως. 

Στην έκθεση, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται η βιωσιμότητα, η εξειδίκευση και η τεχνολογική 

πρόοδος του τουριστικού τομέα, θέματα τα οποία αποτελούν πυλώνες για την εξέλιξη του 

κλάδου. Στόχος είναι η βελτίωση διαχείρισης του τουρισμού, των επαγγελματικών επαφών, 

καθώς και η προώθηση των προορισμών και των εμπειριών του ταξιδιώτη. Το Observatorio 

FITUR NEXT, η εκδήλωση B2B, η FITUR MICE, η FITUR CINE/SCREEN TOURISM και το 

φεστιβάλ FITUR ES MUSICA είναι μερικές από τις καινοτομίες της έκθεσης για το 2019 ενώ θα 

πραγματοποιηθούν, όπως κάθε χρόνο, οι επιμέρους θεματικές εκθέσεις όπως η FITUR SALUD 

για την υγεία, η FITUR TECH για την τεχνολογία, η FITUR GAY (LGBT), η FITUR INVESTOUR 

για τις επενδύσεις και η FITUR KNOW-HOW AND EXPORT για τις εξαγωγές. 


