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                                                                                                          Μαδρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ FITUR – 22-26.01.2020 

Η έκδοση της Έκθεσης για το 2020 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, η 40η έκδοση της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Fitur, στη 

Μαδρίτη, στους χώρους της IFEMA (Institución Ferial de Madrid), επίσημου διοργανωτή 

εκθέσεων και εμπορικών εκδηλώσεων της πρωτεύουσας, μεταξύ 22 και 26 Ιανουαρίου τ.έ.. Η 

Fitur αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εκθέσεις τουρισμού παγκοσμίως, ιδίως 

για τις χώρες της Ιβηρικής και Λατινικής Αμερικής. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, κράτη, περιφέρειες και επιχειρήσεις από 165 χώρες και περιοχές 

όλου του κόσμου, παρουσίασαν τους τουριστικούς τους προορισμούς σε περισσότερους από 

255.000 συμμετέχοντες. Οι ενδιαφερόμενοι, είχαν τη δυνατότητα να λάβουν περισσότερες 

πληροφορίες για τους σημαντικότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου, γνωρίζοντας τα 

περίπτερα των εκθετών, τα οποία διαθέτουν ευρεία ποικιλομορφία, τόσο σε πολιτιστικά όσο και 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Πέραν των βασικών περιπτέρων, στην έκθεση υπήρχαν και 

θεματικές ενότητες για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού καθώς και για νέες τάσεις και 

τεχνολογίες που αφορούν τον τομέα. Συνεπώς, παρουσιάστηκαν τεχνολογικά επιτεύγματα και 

καινοτομίες του τομέα, ενώ ειδική μνεία έγινε, μεταξύ άλλων, στον ιατρικό, τον συνεδριακό και τον 

τουρισμό ΛΟΑΤΚΙ+. Καθ’ όλη τη διεξαγωγή της έκθεσης, το πρόγραμμα απαρτίζονταν από 

παρουσιάσεις και θεματικές ομιλίες για κάθε μορφή τουρισμού. 

Η Fitur αποτελεί, παράλληλα, κομβικό σημείο, για την στοχευμένη θεσμική και επιχειρηματική 

δικτύωση του τουριστικού τομέα. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 150.011 επαγγελματίες του 

χώρου -σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 5% σε σχέση με το 2019-, πολλοί εκ των οποίων 

υψηλόβαθμα στελέχη εταιριών του κλάδου, παραβρέθηκαν στους χώρους της Ifema,  με στόχο, 

πέραν της γνωριμίας με επιπλέον προορισμούς και τάσεις, την περαιτέρω ανάπτυξη του 

επιχειρηματικού τους κύκλου και τη σύναψη συμφωνιών. Μεταξύ των 918 εκθετών, ο αριθμός 

των επιχειρήσεων σημείωσε αύξηση φθάνοντας τις 11.040 εταιρίες, γεγονός που επιβεβαιώνει τη 

συνολική ανάπτυξη του κλάδου καθώς και τη διεθνή φήμη της Fitur, η οποία απέδωσε για φέτος 

έσοδα της τάξεως των 333 εκ. ευρώ στην πόλη της Μαδρίτης. 

Η έκθεση κάλυπτε όλη την έκταση του χώρου της Ifema, ήτοι 69.697,5 τ.μ., καθώς είχε 

διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε ήπειρος να βρίσκεται σε ξεχωριστό κτήριο. Ταυτόχρονα, 

τα κτήρια 8 και 10 φιλοξένησαν επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων και τεχνολογικές καινοτομίες 

του τουριστικού τομέα. Αντίστοιχα, οι περιφέρειες και οργανισμοί τουρισμού της Ισπανίας 

στεγάστηκαν σε τρία κτήρια. Φέτος, η τιμώμενη χώρα, η Νότιος Κορέα, διέθετε το μεγαλύτερο 

περίπτερο, συνολικής έκτασης 320 τ.μ., για το στήσιμο του οποίου δαπανήθηκαν περί τα 2 εκ. 
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ευρώ, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της ανταλλαγής επισκεπτών μεταξύ Ισπανίας και Νοτίου 

Κορέας. 

Ορισμένες χώρες και περιφέρειες που συμμετείχαν, εκτός των εθνικών περιπτέρων που είχαν 

κατασκευάσει, προκειμένου να παρουσιάσουν τους δημοφιλέστερους προορισμούς τους, 

διοργάνωσαν παράλληλες ενέργειες, προκειμένου να τραβήξουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. 

Επομένως, από ορισμένα κράτη προσφέρθηκαν τοπικά αναμνηστικά, ροφήματα, τοπικά ποτά και 

εδέσματα, ενώ στα περίπτερά τους βρίσκονταν άτομα με παραδοσιακές ενδυμασίες, πολλοί εκ 

των οποίων παρουσίασαν θεματικές δραστηριότητες, όπως παραδοσιακούς χορούς και μουσική. 

Επιπλέον, η φετινή διοργάνωση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του βιώσιμου 

τουρισμού, στον οποίον έχει στραφεί εντατικά η Ισπανία, τα τελευταία έτη. Σε αυτό το πλαίσιο, 

δόθηκε, για πρώτη φορά, το βραβείο Stand Sostenible στο περίπτερο της Ανδαλουσίας στο stand 

του Paradores -ισπανική αλυσίδα ξενοδοχείων και εσιατορίων-, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

Βιώσιμου Τουρισμού (ITS), ως η επιχείρηση που εφαρμόζει τις πιο βιώσιμες πρακτικές.  

Παράλληλα, την έκθεση συμπλήρωναν συνεχώς σεμινάρια και ομιλίες αναφορικά με τον κλάδο. 

Μία ημέρα πριν από την έναρξη της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε στον συνεδριακό χώρο της 

Ifema, το Ετήσιο Φόρουμ της ExcelTur, του οποίου ομιλητής ήταν, μεταξύ άλλων ηγετικών 

προσώπων του τομέα από όλο τον κόσμο, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, κ. Πέδρο Σάντσεθ. Η 

Exceltur, είναι ισπανική μη-κερδοσκοπική ένωση επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα, 

αποτελούμενη από τις 28 πιο σχετικές εταιρίες του κλάδου και των υποκατηγοριών αυτού. Οι εν 

λόγω εταιρίες καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων. Το 2019, ο κύκλος εργασιών των 

εταιριών ανήλθε στα 30 δις ευρώ, με επενδύσεις σε 40 χώρες, ενώ απασχόλησαν περί τους 

200.000 εργαζομένους.   

Αποδεικνύεται λοιπόν, η σημασία που δίνεται από την Ισπανία στον κλάδο του τουρισμού, καθώς 

αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη σε τουριστική επισκεψιμότητα αλλά και σε έσοδα χώρα 

παγκοσμίως. Σύμφωνα με την Κυβέρνηση της Ισπανίας, ο αριθμός των αλλοδαπών τουριστών 

στη χώρα το 2019, συνέχισε να σημειώνει ιστορικά υψηλά, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, με 

83,6 εκ. τουρίστες. Δεν εκπλήσσει λοιπόν το γεγονός ότι η Ισπανία θέλει να πρωτοστατήσει σε 

παγκόσμιο επίπεδο στον κλάδο και να καταστήσει τη Fitur ως το κυριότερο παγκόσμιο δρώμενο 

για τον τουρισμό.  

Ελληνική Συμμετοχή  

Η χώρα μας συμμετείχε με εθνικό περίπτερο, το οποίο ήταν άρτια οργανωμένο, καλαίσθητο και 

σε εξαιρετική κεντρική τοποθεσία εντός του 4ου κτηρίου, συνολικής έκτασης 200 τ.μ., όπου και 

στεγάζονταν οι ευρωπαϊκές χώρες. Το περίπτερο διοργανώθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό 

Τουρισμού και υποστηρίχθηκε πλήρως από τρεις εκπροσώπους του ΕΟΤ από την Αθήνα, με 

επαρκές προωθητικό υλικό στην ισπανική για τους επισκέπτες, ενώ πέραν αυτού, απαρτιζόταν 

από 22 επιχειρήσεις και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Ο αριθμός αυτός ήταν ελαφρά αυξημένος, 

σε σχέση με την τελευταία διοργάνωση. Αναλυτικά, οι επιχειρήσεις αυτές ήταν: Aegean Airlines, 

Andy's Tours & Acropolis Select Hotel, Tours Athens Express, Avra Travel, Evereden Beach 
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Resort & Spa, Fantasy Travel, Grand Star Hellenic LTD - The DMC Greece, Greca Viajes, 

Hellenic Travel Network S.A, Hetco Tours – Greece, Inspired Voyager, Inter Alpha Travel & DMC 

Greece, Joy Tours, Linaki Travel System, Mediterranean Jet SA, Pam DMC LTD, Promotour 

Expansion Travel, Renaissance Hellas S.A, Tryfon Tours Ltd και Versus Travel Ltd. 

Επιπροσθέτως, η Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς και τέσσερεις ακόμη ελληνικές επιχειρήσεις, οι: 

Development Agency of Evia SA, Ferryhopper, Tourist Club και Ypsilon Itineraries συμμετείχαν 

σε ξεχωριστά περίπτερα. 

Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσώπησαν ο διπλωματικός σύμβουλος του κ. Υπουργού, κ. 

Δημήτριος Σκούτας και η προϊσταμένη της γενικής διεύθυνσης τουριστικής πολιτικής του 

Υπουργείου, Δρ. Παναγιώτα Διονυσοπούλου, οι οποίοι παρέμειναν ανελλιπώς στην έκθεση και 

το ελληνικό περίπτερο στις 22 και 23 Ιανουαρίου, μετέχοντας σε προγραμματισμένες 

συναντήσεις. Επίσης, η κα Διονυσοπούλου πραγματοποίησε παρέμβαση σε στοχευμένη 

εκδήλωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού με αντικείμενο την «Πράσινη Συμφωνία», η 

οποία έλαβε χώρα το μεσημέρι της 22.01, με πολλούς υψηλόβαθμους εκπροσώπους κ-μ του 

οργανισμού. Στην παρέμβασή της ανέλυσε τους κύριους άξονες της τουριστικής πολιτικής του 

ελληνικού υπουργείου καθώς και σε σχέση με τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης της ατζέντας 

2030.  

Συμβολή Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, πριν από την πραγματοποίηση της 

έκθεσης, εκπόνησε έρευνα αγοράς για τον τομέα του τουρισμού στην Ισπανία για το 2019 καθώς 

και κλαδική μελέτη για τις θεματικές μορφές τουρισμού της χώρας, οι οποίες διαβιβάστηκαν στο 

σύνολο της ελληνικής αποστολής και τους συμμετέχοντες, μαζί με άλλο υποστηρικτικό υλικό. 

Κατά τη διάρκεια της FITUR, επισκέφθηκε συστηματικά τους χώρους της έκθεσης και το ελληνικό 

περίπτερο ενώ παρακολούθησε το στοχευμένο Φόρουμ της Εxceltur στις 21.01. Συνεργάστηκε 

συνολικά πριν και καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης με τους εκπροσώπους του Υπουργείου 

Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τις περιφέρειες και τις επιχειρήσεις, 

καταγράφοντας τα σχόλιά τους. Πέραν τούτων, το Γραφείο παρακολούθησε το σύνολο της 

έκθεσης, κάνοντας επαφές με άλλα περίπτερα, όπως της Κύπρου, χωρών Λατινικής Αμερικής και 

αυτόνομων ισπανικών κοινοτήτων, και επιχειρήσεις, καθώς και με τα ισπανικά τουριστικά γραφεία 

που πραγματοποιούν εκδρομές στην Ελλάδα.  

Η σταθερή παρουσία της χώρας μας με περίπτερο εθνικού χαρακτήρα και η μεγάλη συμμετοχή 

ελληνικών επιχειρήσεων, αποδεικνύουν τόσο τη σημασία της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Fitur, 

όσο και τις θετικές προοπτικές ανάπτυξης των τουριστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και 

Ισπανίας. Οι Έλληνες εκθέτες, πάντως, έως το τέλος της έκθεσης, πραγματοποίησαν σημαντικό 

αριθμό επιχειρηματικών συναντήσεων, από τις οποίες δήλωσαν ικανοποιημένοι, όπως και οι 

εκπρόσωποι του ΕΟΤ.  
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Συμπεράσματα  

• Οι συνθήκες της αγοράς στην Ισπανία αποδεικνύονται συνεχώς πιο ώριμες και στον τομέα 

του τουρισμού. 

• Αυτό οφείλεται στην άνοδο της ισπανικής αγοράς σε τέταρτη δύναμη του ευρωπαϊκού 

οικονομικού χώρου, παρουσιάζοντας σημαντικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. 

• Ειδικά σε ό,τι μας αφορά, σύμφωνα με τα στοιχεία εννεάμηνου της Τράπεζας της Ελλάδος, 

οι Ισπανοί τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας συνεχίζουν να παρουσιάζουν 

μεγάλη αύξηση το 2019, της τάξεως του 22,2% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2018. 

Στοιχεία που ελκύουν τον Ισπανό αγοραστή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος είναι το 

κλίμα και οι μεσογειακές συνήθειες που προσιδιάζουν με το ελληνικό γίγνεσθαι ενώ, 

δεδομένης της καλής φήμης της χώρας μας στην Ισπανία και ιδιαίτερα για τα νησιά αλλά 

και τις θεματικές μορφές τουρισμού, τις οποίες επιλέγουν οι Ισπανοί, οι προοπτικές είναι 

ιδιαίτερα ευοίωνες.   

• Καθώς οι περισσότεροι δείκτες της ισπανικής οικονομίας συνεχίζουν να παρουσιάζουν 

θετικό πρόσημο, η Ισπανία των 47,1 εκατομμυρίων πολιτών, ένα ευρύτατο αγοραστικό 

κοινό, το οποίο παρουσιάζει συνεχώς αύξηση της αγοραστικής του δύναμης, αποτελεί 

εξαιρετικό πεδίο για την περαιτέρω ανάπτυξη και των τουριστικών σχέσεων των δύο 

χωρών. Επισημαίνεται ότι αναμένεται η πύκνωση των αεροπορικών πτήσεων όλων των 

αεροπορικών γραμμών που δραστηριοποιούνται μεταξύ Ελλάδος και Ισπανίας, πέραν 

των πρωτευουσών (Aegean, Iberia, Ryanair). 

• Aναφορικά με την έκθεση FITUR, παρατηρήθηκε, όχι τυχαία, δεδομένων των ανωτέρω 

στοιχείων για την αγορά της Ισπανίας, αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών 

επιχειρήσεων και περιφερειών σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και κρίνεται ως μία από 

τις σημαντικότερες διεθνείς κλαδικές εκθέσεις, τουλάχιστον στην Ευρώπη, η οποία πέραν 

του σύνθετου πλέγματος προβολής, υψηλής επισκεψιμότητας και δυνατότητας 

συμμετοχής σε πολλές παράλληλες δραστηριότητες, προσφέρει τη δυνατότητα 

επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των χωρών της Λατινικής Αμερικής. 

• Ενόψει των ανωτέρω, και με δεδομένο το υπολογίσιμο μέγεθος της ισπανικής αγοράς, 

θεωρούμε σκόπιμη τη συνεχή στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και περιφερειών για 

την είσοδο και εδραίωσή τους στην εδώ αγορά, καθώς ο τομέας του τουρισμού 

προσφέρεται δυναμικά, πέραν της αύξησης των τουριστικών ροών μας, για την παροχή 

πολύτιμης τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών από την φιλοξενούσα χώρα. 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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