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AΠΟΤΙΜΗΣΗ – ΙΒΤΜ 2021 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, 30.11-02.12.2021 

 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, μεταξύ 30 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου, η διεθνής έκθεση 

επιχειρηματικού τουρισμού IBTM (Incentive:  Business,  Travel  and  Meetings) World στη Gran 

Via της Fira Barcelona, επίσημου φορέα εμπορικών εκθέσεων της Βαρκελώνης. Η διοργάνωση 

της φετινής έκδοσης της έκθεσης για την προβολή και προώθηση 368 τουριστικών προορισμών 

σε όλο τον κόσμο, επαναλήφθηκε με φυσική παρουσία, έπειτα από δύο έτη διακοπής της, 

εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19. Η έκθεση συνολικά φιλοξένησε 374 συνεδριακά κέντρα, 

228 διοργανωτές επιχειρηματικών εκδηλώσεων, 272 πρακτορεία διαχείρισης προορισμών και 

περισσότερα από 15.000 στελέχη, που ειδικεύονται στον τουρισμό συνεδρίων και εκδηλώσεων 

από 100 και άνω χώρες. 

Στην έκθεση συμμετείχαν συνολικά περί τους 1.255 εκθέτες από όλο τον κόσμο, οι περισσότεροι 

εκ των οποίων προέρχονταν από την Ευρώπη. Αν και ο αριθμός αυτός είναι εμφανώς μειωμένος, 

συγκριτικά με τους 2.800 εκθέτες της έκδοσης του 2019, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο 

μέσος αριθμός συναντήσεων, που πραγματοποιήθηκαν για κάθε επιχείρηση/οργανισμό και 

επίτιμων αγοραστών (hosted buyers) που επίσης συμμετείχαν, ήταν ο ίδιος με την 

προηγούμενη έκθεση, υπογραμμίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, τη σημασία της 

συμμετοχής σε αυτήν και την επανεκκίνηση των κλάδων συνεδριακού και 

επιχειρηματικού τουρισμού. Στην έκθεση συμμετείχαν και πολλές εθνικές και τοπικές 

αποστολές ως εκθέτες, εντός των οποίων ήταν και η Ελλάδα. Στις εθνικές αντιπροσωπείες 

συμμετείχαν και επιχειρήσεις του κλάδου της κάθε χώρας, υπό την ομπρέλα της εθνικής 

συμμετοχής.  

Οι επίτιμοι αγοραστές (hosted buyers) που συμμετείχαν, προήλθαν από 70 χώρες, με το 42% 

αυτών να συμμετέχει για πρώτη φορά. Το 70% αυτών αποτελούσαν οργανισμούς, το 20% 

εταιρίες και το υπόλοιπο 10% αγοραστές κλαδικών ενώσεων. Οι επίτιμοι αγοραστές 

πραγματοποίησαν έναν κύκλο συναντήσεων με τους συμμετέχοντες, προκειμένου να 

διευρύνουν τον επιχειρηματικό τους κύκλο και να συνάψουν νέες συμφωνίες. Μάλιστα, το 95% 

των επίτιμων αγοραστών εκτιμάται ότι συμμετείχαν στην έκθεση και τις τρεις ημέρες.  

Πέραν των συναντήσεων, της ανάπτυξης επιχειρηματικής δικτύωσης και της προβολής του κάθε 

εκθέτη, όσοι παρευρέθηκαν στην έκθεση είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τάσεις του 

κλάδου του επιχειρηματικού τουρισμού, ο οποίος έχει πληγεί σημαντικά τα τελευταία δύο έτη, 

εξαιτίας της πανδημίας και των επιπτώσεων που έχει προκαλέσει σε όλο τον τομέα του 

τουρισμού. Η φετινή έκθεση ήταν αφιερωμένη στις καινοτομίες του κλάδου και τις νέες 
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τεχνολογίες, έχοντας υπόψιν τις επιπτώσεις της πανδημίας, καθώς και την ανάπτυξη της 

βιωσιμότητας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια για την 

καταγραφή των ανωτέρω και την κάλυψη των νέων προκλήσεων και ευκαιριών που 

παρουσιάζονται στον επιχειρηματικό τουρισμό, όπως το IBTM Accelerate, το Elite Corporate 

Programme, και το Knowledge Programme. Το τελευταίο είχε τέσσερις θεματικές τάσεις και 

συγκεκριμένα, τάσεις και τεχνολογία, gamification, το μέλλον της οργάνωσης εκδηλώσεων με 

ιδιαίτερη βαρύτητα στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και την κρατική χρηματοδότηση και την 

επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη.  

Η ελληνική συμμετοχή 

Η χώρα μας, στοχεύοντας στρατηγικά στην προβολή της, ως κορυφαίου τουριστικού 

προορισμού σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, που πραγματοποιούνται σε επίλεκτες αγορές-

στόχους, συμμετείχε στην IBTM 2021, με περίπτερο εθνικού χαρακτήρα 199,5 τ.μ., υπό τον 

συντονισμό του ΕΟΤ και την υποστήριξη του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης. Το άρτια οργανωμένο 

ελληνικό περίπτερο, υπό τη μέριμνα της Διευθύντριας του τμήματος Διεθνών Εκθέσεων, κας 

Πωλίνας Βραχάτη, πλαισίωναν 21 επιχειρήσεις, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το 

Εκθεσιακό/Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Convention Bureau) καθώς και o  

Δήμος Αθηναίων. 

Την έκθεση επισκέφτηκε όλες τις ημέρες διεξαγωγής της, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, κ. 

Δημήτριος Φραγκάκης, ο οποίος στήριξε με την παρουσία του τις αξιόλογες ελληνικές εταιρείες 

που απάρτιζαν το ελληνικό περίπτερο, ενώ πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με τους 

σημαντικότερους φορείς τουρισμού και εταιρίες του τομέα της Βαρκελώνης και της Ισπανίας, 

όπως το Barcelona Turisme καθώς και διεθνών τουριστικών οργανισμών, όπως της Διεθνούς 

Ένωσης Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων (International Association of Professional 

Congress Organizers, IAPCO), της Ένωσης Διαχείρισης Επαγγελματικών Συνεδρίων 

(Professional Convention Management Association, PCMA) και του European Cities Marketing 

(ECM), με στόχο την υποστήριξη εταιρικών σχέσεων, που μπορεί να αναπτύξει η χώρα μας 

μέσω των τουριστικών της προορισμών και σημαντικούς παράγοντες της παγκόσμιας 

τουριστικής αγοράς. Τέλος, παραβρέθηκε στην υπογραφή συμφωνίας εταιρικής σχέσης, μεταξύ 

της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (EATA) και της IAPCO. 
 

Επιπλέον, η κα. Βούλα Πατουλίδου, Χρυσή Ολυμπιονίκης στα 100μ. εμποδίων στους 

Ολυμπιακούς της Βαρκελώνης το 1992, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκε την 

έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της, προκειμένου να πραγματοποιήσει συναντήσεις με 

τοπικούς και εθνικούς φορείς και επιχειρήσεις και να προωθήσει την πόλη της Θεσσαλονίκης ως 

επιχειρηματικό τουριστικό προορισμό.  
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Η συμβολή του Γραφείου ΟΕΥ 

Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ισπανία στάθηκε αρωγός στην ελληνική 

πρωτοβουλία για την προώθηση της χώρας μας, τόσο στην Ισπανία όσο και παγκοσμίως, μέσω 

της έκθεσης. Αρχικά απέστειλε χρηστικό πληροφοριακό υλικό στο τμήμα διεθνών εκθέσεων 

ΕΟΤ, με το σύνολο των κλαδικών μελετών για τον τουρισμό, που έχει εκπονήσει το Γραφείο την 

τελευταία διετία, στατιστικών στοιχείων, ενημερώσεων για τις εξελίξεις στον τουρισμό στην 

Ισπανία καθώς και αρχείων με τα στοιχεία επικοινωνίας των σημαντικότερων ισπανικών 

κρατικών φορέων, οργανισμών και θεσμικών ενώσεων, του τουριστικού κλάδου. Ακόμη, 

κράτησε, συνεχώς, ενήμερους τους Έλληνες εκθέτες για τις τελευταίες ενημερώσεις και εξελίξεις 

για την πορεία της πανδημίας και των συνθηκών που επικρατούσαν τόσο για την πόλη της 

Βαρκελώνης όσο και για την έκθεση, ενώ συνέβαλε στην εκπλήρωση συναντήσεων του κ. Γ.Γ. 

ΕΟΤ καθώς και της κας. Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την υπεύθυνη του 

ελληνικού περιπτέρου, το τελευταίο είχε αυξημένη επισκεψιμότητα ενώ σε επικοινωνίες μας και 

με τις ελληνικές εταιρίες που συμμετείχαν, διατυπώθηκε η ικανοποίησή τους για την σταδιακή 

επαναφορά στις μεγάλες κλαδικές εκθέσεις τουρισμού, ιδίως στην Ισπανία, και η 

αποτελεσματικότητα της ΙΒΤΜ ως εξαιρετικά λειτουργικής και στοχευμένης έκθεσης για την 

προώθηση του επιχειρηματικού τουρισμού, με την συμπερίληψη όλων των σύγχρονων τάσεων 

στον κλάδο, όπως την αλματώδη ψηφιοποίησή του ή την εμφάνιση νέων θεματικών μορφών 

τουρισμού, λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία.  

Η Ελληνική συμμετοχή στη φετινή εκδοχή της ΙΒΤΜ απαριθμούσε συνολικά 23 επιχειρήσεις και 

οργανισμούς. Τα προφίλ του συνόλου των συμμετεχουσών ελληνικών εταιρειών απαντώνται 

στο παράρτημα. 

Η επόμενη έκδοση της διοργάνωσης ΙΒΤΜ έχει ήδη οριστεί για το διάστημα  29 Nοεμβρίου 

με 1 Δεκεμβρίου 2022. 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ελληνικές επιχειρήσεις στην έκθεση ΙΒΤΜ 2021 

All About Events 

Αποτελεί μία από τις ηγετικές επιχειρήσεις διοργανώσεων εκδηλώσεων στην Ελλάδα, με 

περισσότερα από 15 χρόνια παρουσίας. Η ομάδα της All about events αποτελείται από ειδικούς 

σε εκδηλώσεις, σχεδιαστές, παραγωγών βίντεο, τεχνικούς, χορογράφους και διακοσμητές.  

Four Seasons Astir Palace Hotel Athens 

Η Four Seasons συμμετείχε με το πολυτελές ξενοδοχείο Astir Palace, το οποίο βρίσκεται σε 

απόσταση μισής ώρας από το κέντρο της Αθήνας. Το ξενοδοχείο προσφέρει μία σειρά 

υπηρεσιών και ανέσεων, οκτώ εστιατόρια, lounges και μπαρ, σπα, τρία γήπεδα αντισφαίρισης, 

ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης και βρίσκεται δίπλα από το golf club της Γλυφάδας.  

Athenaeum InterContinental Athens 

Η Intercontinental Hotels συμμετείχε με το ξενοδοχείο Athenaeum στην πρωτεύουσα της χώρας 

μας με 563 δωμάτια και εκθεσιακό χώρο 900 τ.μ. Αποτελεί από τα σημαντικότερα ξενοδοχεία για 

συνέδρια στην Ευρώπη. Στον έκτο όροφο λειτουργεί εστιατόριο και μπαρ συνολικής 

χωρητικότητας 500 ατόμων, με θέα την Ακρόπολη και το κέντρο της πόλης.  

This is Athens 

Στόχος είναι η προώθηση της Αθήνας ως τουριστικού τουρισμού σε όλες τις μορφές του, όπως 

για ταξίδια αναψυχής, συνέδρια, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικούς λόγους. Χρησιμοποιούν B2B 

κανάλια διαφήμισης, προκειμένου να αναπτύξουν το διεθνές τους δίκτυο, ενώ εργάζονται για την 

ανάδειξη και νέων μορφών τουρισμού, όπως ιστιοπλοϊκός, θρησκευτικός και αθλητικός 

τουρισμός.  

Business Travel Greece 

Ιδρύθηκε το 1989 και εξειδικεύεται στα επιχειρηματικά ταξίδια. Προσφέρει πακέτα για συνέδρια 

και δραστηριότητες ενίσχυσης της ομαδικότητας καθώς και συμβουλές για επαγγελματικές 

συναντήσεις.  

Elivi Hotels S.A. 

Το νέο ξενοδοχείο της Elivi στη Σκιάθο είναι πέντε αστέρων και είναι ιδανικό για όλους τους 

τύπους διακοπών. Μπορεί να φιλοξενήσει συνεδριάσεις και εκδηλώσεις ενώ βρίσκεται δίπλα 

από τις τέσσερεις σημαντικότερες παραλίες του νησιού.  
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Elounda Beach & Elounda Bay Palace Hotels 

Η Helios Hotels & Resorts συμμετείχε με το Elounda Executive Conference Centre των Elounda 

Beach Hotel και Elounda Bay Palace στην Κρήτη, ιδανικό για την πραγματοποίηση συνεδρίων 

και εκδηλώσεων καθώς και γενικότερα για τον επιχειρηματικό τουρισμό.  

Elounda S.A. Hotels & Resorts 

Με παρουσία μεγαλύτερη των 40 ετών, η ξενοδοχειακή έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο γνωστά 

πολυτελή ξενοδοχεία της Μεσογείου στην Ελούντα Κρήτης. Το συγκρότημα μπορεί να υποδεχτεί 

επιχειρηματικές συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις, με τη βοήθεια της ομάδας για τον 

επιχειρηματικό τουρισμό του ξενοδοχείου.  

Event Makers DMC 

Αποτελεί εταιρία αποκλειστικά εξειδικευμένη στην πραγματοποίηση συνεδριακού και 

επιχειρηματικού τουρισμού. Με έδρα την Αθήνα, προσφέρουν υπηρεσίες για όλο το φάσμα 

επιτυχημένης επιχειρηματικής επίσκεψης και διοργάνωσης για ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων, όπως συναντήσεις, εκδηλώσεις, απονομές βραβείων κοκε σε όλη την Ελλάδα.  

Grand Resort Lagonissi 

Αποτελεί πολυτελές ξενοδοχείο για επαγγελματικά συνέδρια, ταξίδια και συναντήσεις με 276 

δωμάτια, 27 εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για συναντήσεις και εκδηλώσεις, 20 λεπτά 

από τον διεθνές αερολιμένα της Αθήνας.  

Horizon Travel 

Αποτελεί μία από τις ηγετικές επιχειρήσεις διοργάνωσης επιχειρηματικού τουρισμού στη χώρα 

μας, με περισσότερα από 70 έτη εμπειρίας. Η ομάδα της Horizon Travel προσφέρει ένα ευρύ 

φάσμα υπηρεσιών, που καλύπτει όλη την οργάνωση και υλοποίηση του επιχειρηματικού 

ταξιδιού.  

Kipling Events 

Ιδρύθηκε το 2002 και αποτελεί μία από τις ηγετικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα για την 

πραγματοποίηση εκδηλώσεων και επιχειρηματικών ταξιδιών. Σύμφωνα με τους ίδιους, βασικά 

χαρακτηριστικά τους είναι η ικανότητά τους να είναι ευέλικτοι, προσαρμοστικοί και ανοικτοί σε 

νέες ιδέες για την καλύτερη δυνατή οργάνωση και την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών 

τους.  

Angsana Corfu Resort & Spa 

Το πολυτελές ξενοδοχείο στην Κέρκυρα διαθέτει ιδιωτική παραλία, τέσσερα εστιατόρια και επτά 

μπαρ με βραβευμένο σεφ με αστέρι Μichelin, πισίνα υπερχείλισης και εσωτερική πισίνα καθώς 
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και σπα. Ο αριθμός των δωματίων και σουιτών φθάνει τα 159 ενώ παρέχει παράλληλα και 37 

πολυτελή διαμερίσματα.  

Kosmos Events & Kosmos Travel - Event Management & DMC – Greece 

Προσφέρει υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδρίων, δραστηριοτήτων ενίσχυσης της 

ομαδικότητας,  αθλητικών εκδηλώσεων και γάμων από το 1977. Από την ίδρυσή τους έχουν 

συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες τόσο της Ελλάδας όσο και πολυεθνικές.   

Megaron Athens International Conference Centre 

Το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής στην Αθήνα αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα συνεδριακά κέντρα της Ελλάδας συνολικής έκτασης 143.000 τ.μ., 18 αιθουσών 

συνεδριάσεων, εκθεσιακούς χώρους και φουαγιέ 12.000 τ.μ. Βρίσκεται στο κέντρο της 

πρωτεύουσας σε απόσταση 35 λεπτών από τον διεθνή αερολιμένα της Αθήνας. Από την ίδρυσή 

του έχει φιλοξενήσει σημαντικά διεθνή συνέδρια.  

Myconian Collection 

Αποτελεί οικογενειακή επιχείρηση, που στην κατοχή της έχει δέκα πολυτελή ξενοδοχεία στη 

Μύκονο, σε ιδιαίτερα σημεία στο νησί των ανέμων. Δημιουργήθηκε το 1979 από τον Γεώργιο και 

την Ελευθερία Δακτυλίδη, ενώ σήμερα τα ξενοδοχεία διαχειρίζονται οι τέσσερεις υιοί της 

οικογένειας Πάνος, Μάρκος, Βαγγέλης και Μάριος.  

Optimum Greece Dmc 

Ιδρύθηκε το 1999 και δραστηριοποιούνται στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων. 

Δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα των εκδηλώσεων, όπως επιχειρηματικές, συνέδρια, 

συναντήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις κοκε σε όλη την Ελλάδα, τόσο τη νησιωτική όσο και τη 

χερσαία.  

Rodos Palace Hotel & Conference Center 

 Το πολυτελές ξενοδοχείο της Ρόδου, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του για περισσότερα από 45 

έτη, έχει φιλοξενήσει ένα σύνολο διεθνών επιχειρηματικών συνεδρίων, υπουργικών 

συναντήσεων, εκδηλώσεων κοκε. Συνδυάζει το Συνεδριακό Κέντρο με την πολυτελή διαμονή. 

Creta Maris Beach Resort 

Είναι το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο στην Κρήτη και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, 

συνόλου 6.000 τ.μ., με 28 αίθουσες συνεδριάσεων στην Χερσόνησο. Πέραν του συνεδριακού 

του κέντρου, αποτελεί ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων, που συνδυάζει την παράδοση, την 

κομψότητα και την κρητική φιλοξενία σε ένα ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον.  
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The Dmc Greece 

Η ομάδα απαρτίζεται από πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά άτομα, με μεγάλη εμπειρία, σε όλο 

το φάσμα των ομαδικών ταξιδιών. Εξειδικεύονται στα επιχειρηματικά ταξίδια και εκδηλώσεις, 

προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και αποδράσεων, τόσο στην Αθήνα όσο και στην 

υπόλοιπη Ελλάδα.  

Thessaloniki Convention Bureau 

Αποτελεί μη-κερδοσκοπικό οργανισμό, που δρα ως ενδιάμεσος σύνδεσμος μεταξύ των 

οργανωτών συναντήσεων και των τοπικών υπηρεσιών, συνεδριακών κέντρων, ξενοδοχείων και 

λοιπών μερών της Θεσσαλονίκης. Στόχος του είναι η προώθηση της Θεσσαλονίκη ως 

εξαιρετικού προορισμού για επιχειρηματικό τουρισμό.  

Vista Events DMC Greece 

Αποτελεί μία από τις ηγετικές επιχειρήσεις διοργάνωσης επιχειρηματικών δράσεων, 

συναντήσεων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα. Διοργανώνουν όλους τους τύπους εκδηλώσεων, 

αντιπροσωπεύοντας τις ακόλουθες επωνυμίες: Anchor Collection, Destinations + More, Safran 

RP, The DMC Advantage, The Travel Collection. Έχουν βραβευτεί επί δεκατέσσερεις 

συνεχόμενες χρονιές.  
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