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∆ιεθνής Έκθεση ARABIAN TRAVEL MARKET 2010 (Ντουµπάι, 4-7/5/2010) 
 

Πραγµατοποιήθηκε στο Ντουµπάι, 4-7 Μαΐου, η 17
η
 ∆ιεθνής Έκθεση τουρισµού Arabian 

Travel Market – ATM, µε τη συµµετοχή 2.100 εκθετών από 72 χώρες, κινούµενη στα ίδια 

επίπεδα µε το προηγούµενο έτος, αν και η παρουσία ορισµένων χωρών όπως της Γαλλίας και 

της Τουρκίας ήταν ιδιαιτέρως µεγαλύτερη σε σχέση µε πέρυσι. Την Έκθεση, την οποία 

εγκαινίασε o Αναπληρωτής ηγεµόνας του Ντουµπάι, Σεΐχης Maktoum bin Mohammed bin 

Rashid Al Maktoum, επισκέφθηκαν παραπάνω από 15.500 άτοµα, αριθµός αυξηµένος κατά 

3% σε σχέση µε το 2009.  

 

Στην Έκθεση έλαβε µέρος ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ) µε εθνικό περίπτερο 

200 τ.µ, στο οποίο συµµετείχαν οι εταιρείες MID EAST INTERNATIONAL, AMPHITRION 

HOLIDAYS και ο Σύνδεσµος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων – 

HATTA. Επίσης, στο περίπτερο του ΕΟΤ φιλοξενήθηκε το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού µε 

στόχο την προώθηση των Ελληνικού πολιτισµού, πραγµατοποιώντας δύο παρουσιάσεις µε 

θέµα το νέο Μουσείο της Ακρόπολης στο «Culture Zone» (5/5 και 6/5) της Έκθεσης.   Επίσης, 

φέτος, πέραν του εθνικού περιπτέρου, στο χώρο της έκθεσης συµµετείχαν επιπλέον 5 εταιρείες 

ελληνικών συµφερόντων: Arion Resort & Spa, Astir Palace, Athenaeum Intercontinental 

Athens, Grand Resort Lagonissi, Kivotos και Special Tours Wholesalers.  

 

Την Έκθεση επισκέφθηκαν ο Έλληνας Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Π. 

Γερουλάνος και ο Γενικός Γραµµατέας Ολυµπιακής Αξιοποίησης κ. Γ. Πυργιώτης. Στο 

πλαίσιο της εν λόγω διοργάνωσης, ο κ. Υπουργός παραχώρησε συνέντευξη τύπου και 

απάντησε σε ερωτήσεις δηµοσιογράφων του Εµιρατινού τύπου, αναφορικά µε την περαιτέρω 

ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα στη Χώρα µας σε συνδυασµό µε τα πολιτισµικά θέµατα και 

το ρόλο του τουρισµού στην πορεία ανάκαµψης της Ελλάδας από την οικονοµική κρίση. 

 

∆εδοµένου ότι η εν λόγω έκθεση συγκεντρώνει, µε αµείωτο ενδιαφέρον, επισκέπτες και 

συµµετέχοντες από όλον τον κόσµο αποτελώντας αδιαµφισβήτητα το σηµαντικότερο γεγονός 

στον τοµέα του τουρισµού στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, κρίνουµε σκόπιµη η 

συµµετοχή της Χώρας µας και στην επόµενη αντίστοιχη διοργάνωση (ΑΤΜ 2011). 

 

Ντουµπάι, Μάιος 2010 

 


