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Στις 18/10 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 12η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού ITB ASIA 

(Σιγκαπούρη 16-18/10/2018) στην οποία η χώρα μας εκπροσωπήθηκε, για  τρίτη  
συνεχή χρονιά, με εθνικό περίπτερο, υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Στο εθνικό περίπτερο, το 
οποίο βρισκόταν σε κεντρικό σημείο συμμετείχαν, Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών 
και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) και έξι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, μεταξύ 
των οποίων ξενοδοχεία (Chandris Hotels, Electra Hotels-Resorts), ταξιδιωτικά 
πρακτορεία (Hetco Tours, Athens Express, Argo Travel) και εταιρείες κρουαζιέρας 
(Celestyal Cruises και Variety Cruises).  Οργανώθηκαν συναντήσεις με ΜΜΕ, ταξιδιωτικά 
πρακτορεία και διαφημιστικές εταιρείες.  
                 Η ITB ASIA αποτελεί κορυφαία τουριστική έκθεση στην Ασία και παραμένει 
μία από τις σπουδαιότερες επιχειρησιακές πλατφόρμες συνδέοντας εκθέτες και 
αγοραστές από όλο τον κόσμο, με τους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων στην 
τουριστική βιομηχανία (MICE, Corporate and Leisure).  Στην έκθεση, η οποία 
εγκαινιάστηκε από τον σ/Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Παιδείας, κ. Chee Hong 
Tat και το δήμαρχο Βερολίνου κ. Mueller, συμμετείχαν κορυφαίες ξενοδοχειακές 
μονάδες, διεθνή τουριστικά πρακτορεία, ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης και ΜΜΕ του 
τουρισμού. Επίσης συμμετείχαν μεγάλες εταιρείες ΜΜΕ  και διαδικτυακές πλατφόρμες οι 
οποίες έδωσαν τις κατευθύνσεις σχετικά με τη βελτίωση και προσαρμογή του τουριστικού 
μάρκετινγκ (ειδικότερα  Destination Marketing) στις διαφορετικές ανάγκες των τουριστών 
σύμφωνα με το προφίλ τους (BBC global News, ESL Gaming, Google, Laliga, Yahoo, 
Ogilvy & Mather, Twitter).    

 Σε δείπνο που πραγματοποίησε ο ΕΟΤ σε ελληνικό εστιατόριο 17/10, Πρεσβεία 
μερίμνησε για την οργάνωση συναντήσεων με πρώην Πρόεδρο Ένωσης Ταξιδιωτικών 
Πρακτορείων Σιγκαπούρης (NATAS), στελέχη τουριστικών πρακτορείων l και με 
freelancer εφημερίδας Straits Times κα Lydia Vasko, με την οποία συζητήθηκε 
ενδεχόμενη πραγματοποίηση νέου familiarization trip, ώστε αποκτήσει χώρα μας 
μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα σε σιγκαπουριανό κοινό κ.ά.  

Επίσης, με μέριμνα της Πρεσβείας, στις 18/10 ο ΕΟΤ συναντήθηκε, στο 
αεροδρόμιο Changi της Σιγκαπούρης με στελέχη αεροπορικών εταιρειών Scoot και 
Singapore Airlines, όπου εξετάσθηκε η προοπτική μελλοντικής συνεργασίας στον τομέα 
της συνδιαφήμισης, ώστε σ/κοινό να ενημερωθεί για τη δυνατότητα επίσκεψης της 
Ελλάδας μέσω της απευθείας πτήσης, η  οποία λειτουργεί από το 2017. 
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