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Επιτυχής προώθηση τουριστικού πακέτου για Ελλάδα από κορυφαίο 

κορεατικό οργανισμό 

Η κορεατική τουριστική εταιρεία Lotte Tour έχει σχεδιάσει τουριστικό πακέτο με προορισμό 

αποκλειστικά την Ελλάδα, του οποίου η προώθηση ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2023. Το 

πακέτο περιλαμβάνει μετάβαση στην Ελλάδα και διαμονή έξι ημερών σε ξενοδοχείο 

πολυτελείας. Σημειώνεται ότι ως τώρα η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις του εν 

λόγω πακέτου ύψους 25 δισ. γιουάν (18,6 εκ. ευρώ). 

Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ 

Δράση εταιρείας ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ Α.Ε. στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο 

προγράμματος «Προώθηση Οίνων σε Τρίτες Χώρες»  

Στις 17 Ιανουαρίου, στο εστιατόριο ελληνικής κουζίνας Vori Greek Kitchen στην περιοχή 

Holland Park του Δυτικού Λονδίνου πραγματοποιήθηκε η δράση «Δείπνο στο Λονδίνο» της 

εταιρείας ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθησης Οίνων σε Τρίτες 

Χώρες». Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της εταιρείας καθώς και προσκεκλημένοι 

δημοσιογράφοι οίνου και διαμορφωτές κοινής γνώμης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω 

εστιατόριο διαθέτει εκτενή κατάλογο αποκλειστικά ελληνικών κρασιών. 

Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

Διεθνής Έκθεση Arab Health 

Πραγματοποιήθηκε το διάστημα 30 Ιανουαρίου-02 Φεβρουαρίου 2023, στον εκθεσιακό χώρο 

Dubai World Trade Centre, η Διεθνής “Έκθεση Arab Health” για τον κλάδο της υγείας. Στη 

διοργάνωση συμμετείχαν περί τους 3.000 εκθέτες από 70 χώρες με δεκάδες εθνικά 

περίπτερα, ενώ οι επισκέπτες ανήλθαν στις 50.000. Παράλληλα οργανώθηκε πλήθος 

σεμιναρίων και ομιλιών ενώ επιπλέον υπήρχε η δυνατότητα δικτύωσης μέσω υβριδικής 

πλατφόρμας που παρέμεινε διαθέσιμη για ορισμένο διάστημα μετά το τέλος της 

διοργάνωσης. 

Η Έκθεση διαρθρώθηκε σε 9 κατηγορίες: ιατρικός εξοπλισμός και συσκευές, αναλώσιμα και 

καταναλωτικά αγαθά, ορθοπεδική και φυσιοθεραπεία, απεικόνιση και διαγνωστικά, 

υπηρεσίες υγείας & γενικές υπηρεσίες, συστήματα και λύσεις πληροφορικής, υγειονομική 

υποδομή και περιουσιακά στοιχεία, ευεξία και πρόληψη, μετασχηματισμός υγείας και 

τομέας ιατρικού εργαστηρίου. Ενδεικτικό του πλήθους των εκθετών είναι το γεγονός ότι ο 

τομέας εργαστηρίων MedLab αποσπάστηκε σε χωριστή Έκθεση με 700 εκθέτες. 

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν και 7 ελληνικές επιχειρήσεις. Από τους Έλληνες 

εκθέτες συγκρατείται η ικανοποίηση από την επισκεψιμότητα της Έκθεσης και τις 

ευκαιρίες δικτύωσης καθώς και η έμφαση στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνικής 

συμμετοχής. 

Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι  
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 Διεθνή Έκθεση Τουρισμού SATTE 2023 στο Νέο Δελχί 

Πραγματοποιήθηκε στο Ν. Δελχί, 09-11 Φεβρουαρίου, η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού SATTE 

2023  με τη συμμετοχή 1.200 εκθετών και επισκεψιμότητα που ανήλθε σε 35.000 άτομα. Η 

ελληνική παρουσία με τον Οργανισμό Προώθησης Τουρισμού Ρόδου που έλαβε μέρος ήταν 

άρτια οργανωμένη και πλαισιώθηκε από Έλληνα tour operator με εμπειρία στην αγορά της 

Ινδίας, μαζί με τοπικό συνεργάτη του. Σημειώνεται ότι η ανταπόκριση των επισκεπτών που 

επισκέφθηκαν το ελληνικό περίπτερο ήταν αξιοσημείωτη. 

 Ο Πρέσβυς της Ελλάδας στην Ινδία καθώς και στελέχη του Γραφείου ΟΕΥ Νέου Δελχί 

επισκέφθηκαν την έκθεση και υποστήριξαν ενεργά την ελληνική αποστολή, ενώ είχαν και 

μία σειρά από επαφές με παράγοντες του χώρου του τουρισμού στην Ινδία. Εκτιμάται ότι η 

αγορά της Ινδίας μπορεί να έχει σημαντική συνεισφορά στον τουρισμό στη χώρα μας, τόσο 

σε όρους μέσης κατά κεφαλής δαπάνης, που εμφανίζεται υψηλότερη σε σχέση με άλλες 

ασιατικές χώρες, όσο και σε όρους ενίσχυσης της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου 

καθώς οι κύριοι μήνες διακοπών των Ινδών είναι ο Μάιος και ο Ιούνιος. 

Γραφείο ΟΕΥ Νέου Δελχί 

 Διεθνής Έκθεση Σκαφών και Θαλάσσιου Τουρισμού BOΟT 2023 στο 

Ντύσσελντορφ 

Από 21 ως 29 Ιανουαρίου διήρκεσε η διοργάνωση της BOOT 2023 συγκεντρώνοντας 1.500 

εκθέτες από 68 χώρες και 237.000 επισκέπτες από 100 χώρες. Η Έκθεση είχε τις ακόλουθες 

θεματικές ενότητες: μηχανοκίνητα σκάφη, πολυτελή σκάφη και ταχύπλοα, super yachts-

πολυτελή σκάφη, έπιπλα και εσωτερική διακόσμηση σκαφών, θαλάσσια σπορ, εξοπλισμός 

μαρίνας, εξοπλισμός σκαφών και αξεσουάρ, καταδυτικός εξοπλισμός και καταδυτικός 

τουρισμός, καταδύσεις, θαλάσσιος τουρισμός, κωπηλασία και ιστιοπλοΐα. Μεγάλο 

ενδιαφέρον προσέλκυσε το Φόρουμ Βιωσιμότητας “Blue Innovation Dock” που 

εγκαινιάστηκε στη φετινή Έκθεση με 110 ομιλητές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της 

βιωσιμότητας για τα θαλάσσια σπορ. 

Η χώρα μας συμμετείχε με δύο εθνικούς φορείς, τον ΕΟΤ και την Enterprise Greece. Στο 

περίπτερο του EOT με θέμα τον καταδυτικό τουρισμό και τον εξοπλισμό για καταδύσεις 

συμμετείχαν τα νησιά Κέα, Ρόδος, ο Δήμος Σκιάθου και η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την 

Αλόννησο και τη Σκόπελο. Υπό την αιγίδα της Enterprise Greece συμμετείχαν 

κατασκευαστές σκαφών αναψυχής, προϊόντων surfing, εταιρεία ενοικίασης σκαφών κ.ά. 

Συνολικά συμμετείχαν 29 ελληνικές εταιρείες και φορείς στη φετινή διοργάνωση. Η 

συμμετοχή του ΕΟΤ με συλλογικό περίπτερο απέσπασε θετικά σχόλια, προσέλκυσε 

σημαντικό αριθμό επισκεπτών, ενώ ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η υποστήριξη που 

παρείχε η Enterprise Greece σε σημαντικό αριθμό εκθετών. Ικανοποίηση εξέφρασαν οι 

συμμετέχουσες εταιρείες για την υποστήριξη των δύο φορέων. 

Σημειώνεται ότι η επόμενη BOOT θα διεξαχθεί 20-28 Ιανουαρίου 2024.  

Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ 
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Διεθνή Έκθεση Munich Fabric Start 2023 

Από 24 ως 26 Ιανουαρίου έλαβε χώρα στο Μόναχο η Διεθνής Έκθεση Munich Fabric Start, η 

οποία διοργανώνεται δύο φορές τον χρόνο και απευθύνεται αποκλειστικά σε εμπόρους. Η 

Έκθεση συγκέντρωσε περί τους 900 εκθέτες από 40 χώρες καθώς και 14.000 διεθνείς 

επισκέπτες από 58 χώρες. Η ελληνική συμμετοχή απαριθμούσε 17 εταιρείες του κλάδου, με 

τη συνδρομή και υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής Έτοιμου 

Ενδύματος Ελλάδας κ. Ασλανίδης σε συνομιλίες με στελέχη του Γραφείου ΟΕΥ Μονάχου, οι 

ελληνικές επιχειρήσεις καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς σε θέματα 

ποιότητας και design, βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και μεθόδων 

παραγωγής σε όλη την αλυσίδα παραγωγής καθώς και σύντομων και  με ακρίβεια χρόνων 

παράδοσης. 

Η επόμενη Munich Fabric Start Spring/Summer θα πραγματοποιηθεί 18-20 Ιουλίου 2023. 

Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου 

Εκδήλωση προβολής ελληνικών οίνων “Big Greek Week” στη Βαρσοβία 

Στις 25 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία εκδήλωση για την προβολή 

ελληνικών οίνων σε κεντρικό σημείο της πόλης. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν 16 ελληνικά οινοποιεία από όλη την Ελλάδα, με προβεβλημένη συμμετοχή της 

Κρήτης, Πελοποννήσου και Σαντορίνης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εισαγωγείς 

ελληνικών τροφίμων και ποτών καθώς και η Πρέσβυς της Ελλάδας στην Πολωνία και 

στελέχη του Γραφείου ΟΕΥ Βαρσοβίας.  

Η διοργάνωση κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη καθώς η ημερίδα χωρίστηκε σε ώρες 

επίσκεψης επαγγελματιών και κοινού, γεγονός που διευκόλυνε τη στοχευμένη και 

αποτελεσματική δικτύωση. 

Πρεσβεία Βαρσοβίας 

Συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στις Διεθνείς Εκθέσεις μόδας-κοσμήματος 

MOMAD και Bisutex στη Μαδρίτη  

Το διάστημα 02-05 Φεβρουαρίου έλαβαν χώρα  στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Μαδρίτης 

οι Διεθνείς Εκθέσεις μόδας-κοσμήματος MOMAD, Bisutex, Madridjoya και Intergift. Η 

διοργάνωση των εν λόγω καθιερωμένων σε διεθνές επίπεδο Εκθέσεων έγινε από τον από 

τον επίσημο εκθεσιακό φορέα της Μαδρίτης IFEMA.  

Στις Εκθέσεις συμμετείχαν συνολικά 24 ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες ενεργοποιήθηκαν 

μέσω του Συνδέσμου Πλεκτικής-Έτοιμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ) με τις 12 εξ’ αυτών να 

συμμετέχουν στη MOMAD και οι λοιπές 12 στη Bisutex. Ορισμένοι από τους εκθέτες 
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συμμετείχαν υπό την οργανωτική αιγίδα και στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

Τις ελληνικές εταιρείες συνέδραμε το Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης παρέχοντας πληροφοριακό 

υλικό και κατάλογο διερμηνέων για τα περίπτερά τους στην Έκθεση, με τους έλληνες 

εκθέτες να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις ευκαιρίες δικτύωσης στην Έκθεση. 

Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

Εκδήλωση προώθησης Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 

Κεντρικής Ελλάδας ως τουριστικών προορισμών στην αγορά της Βουλγαρίας  

Πραγματοποιήθηκε στις 06 Φεβρουαρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Σόφιας, εκδήλωση 

παρουσίασης και προώθησης των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 

Κεντρικής Ελλάδας ως τουριστικών προορισμών στην αγορά της Βουλγαρίας. Η εκδήλωση 

τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων την Ελλάδας. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των 

τοπικών επιχειρηματικών φορέων όπως το Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων. 

Εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Δ. Μίχας, Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β’, Προϊστάμενος 

του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας. Επίσης, σύντομες παρεμβάσεις πραγματοποίησαν οι: κ. Χ. 

Ντιγριντάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της διοργανώτριας “Tourism Media & Events”, ο 

Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για θέματα 

τουρισμού, κ. Α. Τσώνης, η κα Μ. Λιάσκου από την Περιφέρεια  Κεντρικής Ελλάδας, η κα 

Goranova από τον βουλγαρικό φορέα ABTTA και τέλος ο κ. G. Alipiev, επικεφαλής της 

Δ/νσης Διεθνούς Συνεργασίας και Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού της 

Βουλγαρίας. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο “Greek Tourism Workshop”, πραγματοποιήθηκαν 

επιπλέον επιχειρηματικές (b2b) συναντήσεις μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων από τις 

Περιφέρειες και τουριστικών πρακτόρων και άλλων επαγγελματιών του τουρισμού από τη 

Βουλγαρία. Η διοργάνωση απέσπασε θετικά σχόλια από τους συμμετέχοντες τόσο για τη 

διοργάνωσή όσο και για την ευρύτητα συμμετοχής κοινού και επαγγελματιών του 

τουριστικού κλάδου. 

Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας 

Εκδήλωση προβολής ελληνικού κρασιού από την Διεπαγγελματική Οργάνωση 

Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) στην Κολωνία 

Στις 09 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στην Κολωνία παρουσίαση 

ελληνικών οίνων και τυφλή γευστική δοκιμή σε 100 ελληνικά ΠΟΠ και ΠΓΕ κρασιά από όλη 

την Ελλάδα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 40 επαγγελματίες και εκπρόσωποι γερμανικών 

ΜΜΕ καθώς και 140 επισκέπτες ενώ ακολούθησε συνέντευξη τύπου, αφήνοντας θετικές 

εντυπώσεις και σχόλια. 
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Σημειώνεται ότι το διετές πρόγραμμα προβολής ελληνικού οίνου ΠΟΠ και ΠΓΕ της ΕΔΟΑΟ 

είναι συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και την Ελλάδα και υλοποιείται στην Ελλάδα και 

στη Γερμανία μέσα από σειρά δράσεων και την καμπάνια “ENOS”. Εκτός από την Κολωνία 

αντίστοιχες δράσεις προγραμματίστηκαν να λάβουν χώρα και στο Μόναχο και το Βερολίνο. 

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι η ΕΔΟΑΟ πρόκειται να λάβει μέρος ως εκθέτης με δικό της 

περίπτερο στην επερχόμενη Διεθνή Έκθεση Prowein (Ντύσσελντορφ, 19-21.03.2023). 

Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ 

Δράση προώθησης ελληνικών οίνων στο Μόναχο 

Στις 12 Φεβρουαρίου η Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) 

διοργάνωσε στο Μόναχο ενημερωτική εκδήλωση για τον ελληνικό οίνο στην τοπική αγορά, 

στο πλαίσιο υλοποίησης της καμπάνιας «ENOS - Ενημέρωση στα κράτη» με χώρες-στόχους 

Ελλάδα και Γερμανία. Στη δράση συμμετείχε μεγάλος αριθμός γευσιγνωστών, 

επαγγελματιών του οινικού κλάδου και της εστίασης, εισαγωγέων τροφίμων και ποτών, 

δημοσιογράφων και διαμορφωτών κοινής γνώμης. Η διοργάνωση περιελάμβανε, μεταξύ 

άλλων, παράλληλη εκδήλωση οινογνωσίας από τη Γερμανίδα ειδικό R. Echenspreger, 

εξειδικευμένο μάθημα για τον οίνο για επαγγελματίες και διαμορφωτές κοινής γνώμης με 

50 συμμετέχοντες καθώς και γευστική δοκιμή walk-around tasting, στην οποία έλαβαν 

μέρος 250 άτομα. 

Η εκδήλωση κρίθηκε επιτυχημένη με γνώμονα τόσο την ενημέρωση του γερμανικού κοινού 

για τον ελληνικό οίνο όσο και την πρόσβαση σε νέα κανάλια διανομής για τις επιχειρήσεις 

του κλάδου και την προώθηση των εξαγωγών. 

Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου 

Διεθνής Έκθεση μόδας “Pure London” 

Η έκδοση φθινόπωρο-χειμώνας 2023-2024 της Διεθνούς Έκθεσης μόδας Pure London 

πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο 12-14 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για σημαντική διοργάνωση 

ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ που απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες. Παράλληλα 

διοργανώνεται και η Έκθεση Source Fashion που εστιάζει στην προμήθεια πρώτων υλών για 

τη βιομηχανία ένδυσης.  

Στις δύο εκθέσεις συμμετείχαν 331 εκθέτες από 32 χώρες, εκ των οποίων 226 στην Pure 

London και 105 στη Source Fashion. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων αφορούσε το έτυμο 

γυναικείο ένδυμα ενώ συμμετείχαν 40 επιχειρήσεις κοσμήματος/αξεσουάρ και 12 εταιρείες 

υποδημάτων. 

Στην Έκθεση διοργανώθηκαν εξάλλου ως παράλληλες εκδηλώσεις επιδείξεις μόδας, 

σεμινάρια για τη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία, τη διασφάλιση ηθικής 

εφοδιαστικής αλυσίδας και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης από τις επιχειρήσεις του κλάδου. 
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Η ελληνική παρουσία αριθμούσε 3 επιχειρήσεις. Το Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου υποστήριξε τη 

συμμετοχή τους με την παροχή στοιχείων επαφών για την προώθηση των προϊόντων τους 

στη βρετανική αγορά. Με όρους προσέλευσης στην Έκθεση αλλά και δικτύωσης οι 

συμμετέχοντες εξέφρασαν ικανοποίηση για την προστιθέμενη αξία της διοργάνωσης. 

Σημειώνεται ότι η Pure London άνοιξη-καλοκάιρι 2024 θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο 16-

18 Ιουλίου 2023 (www.purelondon.com). 

Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

 Διεθνής Έκθεση Egypt Petroleum Show (EGYPS) 2023  

Η Έκθεση EGYPS έλαβε χώρα 13-15 Φεβρουαρίου στο Κάιρο, στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο 

της Αιγύπτου. Η ελληνική εθνική συμμετοχή διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά από την 

Enterprise Greece ενώ στο ελληνικό περίπτερο συμμετείχαν τρεις εταιρείες, οι οποίες 

εκπροσωπούν τους κλάδους των τεχνικών μελετών ενεργειακών έργων, των υπηρεσιών 

μεταφοράς φυσικού αερίου και της διαχείρισης και ανάπτυξης των ενεργειακών πόρων. 

Κορυφαία στελέχη των εν λόγω εταιρειών συμμετείχαν και στις εργασίες του Συνεδρίου 

που διεξήχθη παράλληλα με την Έκθεση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στα ορυκτά 

καύσιμα και στην πράσινη ενέργεια. 

Ο Πρέσβυς της Ελλάδας στην Αίγυπτο επισκέφθηκε την Έκθεση και ενημερώθηκε από τους 

εκπροσώπους των ελληνικών εταιρειών σχετικά με τις συνεργασίες τους και ενδεχόμενα 

ζητήματα που ανακύπτουν κατά την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων 

στην αιγυπτιακή αγορά. Το Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου είχε ενεργό παρουσία καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Έκθεσης συνδράμοντας τις συμμετέχουσες ελληνικές εταιρείες. 

Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου 

 Διεθνής τουριστική Έκθεση  Holiday & Spa Expo στη Σόφια 

Πραγματοποιήθηκε από 15 ως 17 Φεβρουαρίου στη Σόφια η 39η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 

Holiday & Spa Expo. Η χώρα μας κατέγραψε μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στην 

Έκθεση σε όρους εύρους συμμετεχόντων αλλά και προβολής στα βουλγαρικά ΜΜΕ, ενώ 

εκπροσωπήθηκε από τα περίπτερα Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και 

των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Παγγαίου.  

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης οι εν λόγω συμμετέχοντες φορείς πραγματοποίησαν 

σύντομες παρουσιάσεις, τις οποίες προλόγισε ο Πρέσβυς της Ελλάδας στη Βουλγαρία. Με 

τον τρόπο αυτό ανέδειξαν την ποικιλία εναλλακτικών μορφών τουρισμού για τις οποίες 

ενδείκνυνται οι προορισμοί. Τις παρουσιάσεις παρακολούθησε κοινό άνω των 100 ατόμων 

μεταξύ των οποίων και επαγγελματίες τουρισμού. 

Το Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας συνέδραμε τις ελληνικές συμμετοχές προσκαλώντας στην Έκθεση 

εγχώριους επαγγελματίες του τουρισμού. Τα ελληνικά περίπτερα επισκέφθηκε ο Πρέσβυς, 

ενώ από τη βουλγαρική πλευρά το «παρών» έδωσαν ο Υπουργός Τουρισμού της 

http://www.purelondon.com/
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Βουλγαρίας, υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου καθώς και πλήθος ενδιαφερόμενων 

επαγγελματιών και πολιτών.  

Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας 

Εκδήλωση προβολής ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην Ταϋλάνδη 

Στις 13 Νοεμβρίου έλαβε χώρα στην Ένωση Ταϋλανδικών Τουριστικών Πρακτόρων (Thai 

Travel Agents Association, TTAA) εκδήλωση προβολής του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος. Η  εκδήλωση διοργανώθηκε από το TravelDailyNews Asia-Pacific με την 

υποστήριξη του Γραφείου ΟΕΥ και της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Μπανγκόκ-Ταϋλάνδη 

καθώς και του Ελληνοταϋλανδικού Επιμελητηρίου. 

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν προγράμματα και τουριστικές ευκαιρίες στη χώρα μας σε 

περίπου 50 εκπροσώπους γραφείων τουρισμού, με ενδιαφέρον για τη χώρα μας, ενώ 

σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε η Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ Μπανγκόκ. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι τις επόμενες ημέρες ακολούθησε συμμετοχή των εκπροσώπων των 

ελληνικών εταιρειών σε b2b συναντήσεις που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της Έκθεσης 

Τουρισμού Thai International Travel Fair 2023 (16-19.02.2023) στη Μπανγκόκ. 

Γραφείο ΟΕΥ Μπανγκόκ 

Διεθνής Έκθεση Biofach-Vivaness 2023 

Από 14 ως 17 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα στη Νυρεμβέργη η Διεθνής Έκθεση Biofach-Vivaness 

2023, σημαντική διοργάνωση που αφορά βιολογικά προϊόντα και καλλυντικά. Στη φετινή 

Έκθεση συμμετείχαν 2.765 εκθέτες από 95 χώρες καθώς και 36.000 εμπορικοί επισκέπτες 

προερχόμενοι από 135 χώρες. Στο πλαίσιο της Έκθεσης διοργανώθηκαν παράλληλες 

εκδηλώσεις όπως θεματικές συζητήσεις, σεμινάρια, εταιρικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, 

παρουσιάσεις καινοτόμων προϊόντων και γευσιγνωσίες. 

Η παρουσία των ελληνικών εταιρειών, που είναι διαρκώς αυξανόμενη, αριθμούσε 37 

εταιρείες βιολογικών προϊόντων. Επιπλέον συμμετοχή στην Έκθεση είχαν και οι 

Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης. Η πλειονότητα των 

ελληνικών εταιρειών, που συμμετείχαν ήταν παραγωγοί βιολογικού ελαιολάδου, ελιών, 

βοτάνων, μελιού, οσπρίων, γαλακτοκομικών, ζυμαρικών αλλά και καινοτόμων προϊόντων, 

όπως βιολογικά «λειτουργικά» τρόφιμα (μέλι εμπλουτισμένο με πρόπολη), και φυσικά 

συμπληρώματα διατροφής τα οποία προσέλκυσαν το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών. Η εν 

λόγω Έκθεση άλλωστε όπως επισήμαναν εκπρόσωποι ελληνικών εταιρειών σε στελέχη του 

Γραφείου ΟΕΥ Μονάχου έχει καθιερωθεί ως χώρος συνάντησης με διεθνείς πελάτες, 

εταίρους και προμηθευτές. 

Σημειώνεται ότι η επόμενη Biofach-Vivaness θα πραγματοποιηθεί 13-16 Φεβρουαρίου 2024 

στη Νυρεμβέργη. 

Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου 
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Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Οίνων “Wine Paris & Vinexpo Paris” 

Πραγματοποιήθηκε το διάστημα 13-15 Μαρτίου  η Έκθεση “Wine Paris & Vinexpo Paris”, την 

μοναδική εξειδικευμένη Διεθνή Έκθεση οίνου για επαγγελματίες του κλάδου που 

διοργανώνεται στο Παρίσι. Κατά τη φετινή διοργάνωση φιλοξενήθηκαν 3.387 εκθέτες, από 

42 χώρες, ενώ την επισκέφθηκαν 36.334 άτομα από 149 χώρες. Επιπρόσθετα, 

πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.330 επιχειρηματικές συναντήσεις. 

Η ελληνική συμμετοχή αφορούσε οργανωμένο συλλογικό περίπτερο στον χώρο των 

διεθνών περίπτερων, στο οποίο συμμετείχαν 10 οινοποιεία, ενώ ένα ακόμη συμμετείχε ως 

εκθέτης με ανεξάρτητο περίπτερο. 

Την Έκθεση επισκέφθηκαν ο Πρέσβυς της Ελλάδας στη Γαλλία καθώς και τα στελέχη του 

Γραφείου ΟΕΥ Παρισίων. Στις συνομιλίες με τους εκπροσώπους των ελληνικών 

επιχειρήσεων οι τελευταίοι δήλωσαν ικανοποιημένοι από την επισκεψιμότητα του 

περίπτερου και από το ενδιαφέρον του κοινού για τους ελληνικούς οίνους. 

Η επόμενη διοργάνωση θα λάβει χώρα 12-14 Φεβρουαρίου 2024. 

Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων 

Εκδήλωση προβολής τουριστικού προϊόντος Κρήτης στο Μόναχο 

Στις 22 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε στο Μόναχο ενημερωτική εκδήλωση προβολής και 

προώθησης τουριστικού προϊόντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

“Choose Crete – be a Cretan for a day”. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω δράσης 

πραγματοποιήθηκαν αναλυτικές παρουσιάσεις με στόχο την ανάδειξη της Κρήτης ως 

ελκυστικού τουριστικού προορισμού, με έμφαση στον πολιτιστικό, ποδηλατικό, 

περιπατητικό, γαστρονομικό και συνεδριακό τουρισμό, στον αγρο/οικοτουρισμό, τουρισμό 

υγείας καθώς και στη διοργάνωση γαμήλιων τελετών.  

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, ως ομιλητές, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κρήτης Δρ. Κ. Κώτσογλου, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού και 

Επιχειρηματικότητας Δήμου Ρεθύμνης κα Θ. Μπιρλιράκη και η κα Μ. Κατόπη, Σύμβουλος 

Δήμου Χερσονήσου. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περί τα 40 άτομα, μεταξύ άλλων επαγγελματίες του 

τουρισμού και της εστίασης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης ανέδειξαν την ανάγκη ανάληψης 

περαιτέρω συνεργατικών πρωτοβουλιών από φορείς και επιχειρήσεις του τουρισμού προς 

την κατεύθυνση του βιώσιμου τουρισμού. 

Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου 

 


