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Μαδρίτη, 24.01.2022 

        

 

AΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  

με συμμετοχή του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  

Διεθνής Έκθεση Τουρισμού FITUR, Μαδρίτη, 19-23 Ιανουαρίου 2022 

 

Γενικά χαρακτηριστικά έκθεσης 

Η σημαντικότερη έκθεση τουρισμού στην Ισπανία και μία εκ των σημαντικοτέρων παγκοσμίως, 

ιδιαίτερα για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 19 και 23 Ιανουαρίου 

2022, στους χώρους του επίσημου φορέα διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων Μαδρίτης, Ifema. 

Όπως και στην περσινή έκδοση της Fitur, η οποία, υπενθυμίζεται, ότι είχε πραγματοποιηθεί τον 

Μάιο 2021 με φυσική παρουσία, καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες εκθέσεις, που διοργανώθηκαν 

από την έναρξη της πανδημίας από τον Ifema, δεν έλλειψε και η διαδικτυακή μορφή της έκθεσης 

με την ονομασία LiveConnect, για τους επαγγελματίες, που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν στην 

πρωτεύουσα της Ισπανίας, καθώς και για την περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρηματικών 

συμφωνιών. Εντούτοις επισημαίνεται ότι το ενδιαφέρον όλων στράφηκε στους ίδιους τους χώρους 

του Ifema, όπου σε 60.000 τ.μ. εκθειάστηκαν υπέρλαμπρα περίπτερα χωρών, εταιριών, 

οργανισμών και των Αυτόνομων Κοινοτήτων της Ισπανίας. Την έκθεση υπολογίζεται ότι 

παρακολούθησαν 1.170 μέσα ενημέρωσης, ανά τον κόσμο.  

Σημειώνεται ότι η Ισπανία έχει διατηρήσει μία «επιθετική» στρατηγική, αναφορικά με τη 

διοργάνωση εκθέσεων και δρώμενων με φυσική παρουσία, παρά το έκτο κύμα της 

πανδημίας προερχόμενο από την μετάλλαξη Όμικρον, επιλέγοντας να διατηρήσει την 

πραγματοποίηση των εκθέσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με τον εορτασμό της 

κλαδικής έκθεσης Fitur, αποστέλλεται ένα έντονο μήνυμα, τόσο για τις προθέσεις της να 

διατηρήσει την πραγματοποίηση με φυσική παρουσία όλων των μεταγενέστερων 

εκθέσεων, καθώς και να μειώσει τη σημασία της πανδημίας, η οποία φαίνεται, σύμφωνα 

με την Κυβέρνηση, να οδηγείται στο τέλος της και να μετατρέπεται σε ενδημία. Παράλληλα 

όμως, η χώρα καθιστά σαφές ότι ενδιαφέρεται να πρωτοστατήσει στον τουριστικό τομέα, 

όπως και πριν από την πανδημία, ανακτώντας τις κύριες αγορές της, ιδίως τη βρετανική, 

υιοθετώντας όλες τις τάσεις, καινοτομίες και αλλαγές, που έχουν επέλθει, εξαιτίας της κρίσης του 

κορωνοϊού και το κατορθώνει με την επιτυχημένη διοργάνωση της εν λόγω έκθεσης, την πρώτη, 

αντίστοιχης σπουδαιότητας, για το 2022, σε συνέχεια της ακύρωσης της ITB στο Βερολίνο. Όχι 

μόνο διαφημίζει τους προορισμούς της, μέσω της συμμετοχής όλων των Αυτόνομων Κοινοτήτων, 

καθώς, παράλληλα, επιδεικνύει την πρωτοκαθεδρία της στον κλάδο παγκοσμίως, την οποία έχει 

χάσει από το ξεκίνημα της πανδημίας, έχοντας δεχτεί έντονο ανταγωνισμό από άλλες χώρες, 

όπως η Ελλάδα και η Κροατία, οι οποίες κατάφεραν να απορροφήσουν ένα σημαντικό αριθμό 

τουριστών για τα δεδομένα της πανδημίας. Πριν από την πανδημία, η Ισπανία ήταν η δεύτερη σε 
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επισκεψιμότητα χώρα παγκοσμίως, με τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών το 2019 να ξεπερνούν 

τα 83,7 εκατομμύρια και οι δαπάνες αυτών τα 92,3 δις ευρώ, επίσης καθιστώντας την Ισπανία τη 

δεύτερη χώρα, παγκοσμίως, σε έσοδα. Το 2020, η κατάσταση άλλαξε ολοκληρωτικά και ο 

τουρισμός ουσιαστικά ήταν απών από την Ισπανία, κάτι το οποίο μεταβλήθηκε εκ νέου το 2021, 

αν και συνεχίζει να βρίσκεται σε επίπεδα, ιδιαίτερα χαμηλότερα από τα προ πανδημίας, αφού τη 

χώρα επισκέφτηκαν λιγότεροι από 30 εκατομμύρια τουρίστες.  

Στη φετινή έκδοση της έκθεσης, περί τις 7.000 επιχειρήσεις από 107 χώρες συμμετείχαν ως 

εκθέτες, 40% περισσότεροι από το 2020, ενώ κατά τη διάρκεια του πρώτου τριημέρου που 

απευθύνονταν αποκλειστικά σε επαγγελματίες του κλάδου, υπολογίζεται ότι επισκέφτηκαν την 

έκθεση ογδόντα χιλιάδες επαγγελματιών, σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών. Παράλληλα, 

ο διπλάσιος αριθμός χωρών σε σύγκριση με το 2020, ήτοι 70 χώρες μεταξύ των οποίων και η 

Ελλάδα, είχαν συμμετοχή με περίπτερο εθνικού χαρακτήρα. Παρά το γεγονός ότι τα μεγέθη δεν 

είναι όμοια με τα προ πανδημίας, η φετινή έκθεση χαρακτηρίζεται ως άκρως επιτυχημένη για τους 

λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως, ενώ αυτό αποδεικνύεται και από τα ιδιαίτερα αυξημένα 

νούμερα τόσο των εκθετών όσο και των ατόμων, επαγγελματιών και μη, που επισκέφτηκαν την 

έκθεση τις δύο τελευταίες ημέρες διεξαγωγής της. Είναι φανερό ότι ο τομέας έχει 

πραγματοποιήσει επανεκκίνηση με νέα δεδομένα, γεγονός το οποίο προσπαθούν όλοι 

όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στον τομέα του τουρισμού, παγκοσμίως, να 

κατανοήσουν, προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να επανέλθουν 

στα προ πανδημίας επίπεδα.  

Κατά τη διάρκεια των πενθήμερης έκθεσης, οι εκθέτες και οι εθνικές αποστολές είχαν την ευκαιρία 

να αναδείξουν τους προορισμούς τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, δίνοντας έμφαση, 

αυτή τη φορά, στην ασφάλεια των επισκεπτών και την αυξημένη εξυπηρέτησή τους σε όλες τις 

βαθμίδες του ταξιδιού. Γίνεται εμφανής η αλλαγή στρατηγικής από τα ταξιδιωτικά 

πρακτορεία, τα ξενοδοχεία και όλες τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, που, πλέον, 

αποδίδουν μεγάλη σημασία στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη, η οποία δεν είχε τον 

ίδιο βαθμό σημασίας, πριν από την πανδημία. Εξαιτίας όμως των αλλαγών που έχουν προκληθεί, 

τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εθνικές αποστολές, παράλληλα με την ανάδειξη των 

σημαντικότερων τουριστικών προορισμών, τοπίων κοκε, στην φετινή συμμετοχή τους, 

προτίμησαν να αναδείξουν και τις υπόλοιπες πτυχές, που προσφέρονται, προκειμένου η 

παρουσία τους να είναι ελκυστική σε όλους.  

Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να ανταλλάξουν απόψεις, 

σχετικά με τις νέες τάσεις στον παγκόσμιο τουρισμό, τις νέες μορφές αυτού, τις ανάγκες των 

τουριστών και τις καινοτομίες του τομέα. Μάλιστα, όπως κάθε χρόνο, την έκθεση πλαισίωναν 

διάφορες θεματικές, όπως ο συνεδριακός/επιχειρηματικός τουρισμός MICE-Vip Buyers, ο 

τουρισμός LGTB+ και άλλες, όπως οι τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου. Η τελευταία είναι και 

αυτή που τράβηξε την προσοχή των περισσότερων επαγγελματιών, καθώς η τεχνολογία στον 

τομέα του τουρισμού έχει εξελιχθεί σημαντικά, προσφέροντας νέες δυνατότητες τόσο στους 

ταξιδιώτες, διευκολύνοντας όλο το φάσμα του ταξιδιού τους, όσο και στις επιχειρήσεις, οι οποίες  
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κάνοντας χρήση νέων τεχνολογιών, αυξάνουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους. Όσες 

επιχειρήσεις δεν καταφέρουν να προσαρμοστούν, δεδομένου του σημαντικού ανταγωνισμού, που 

κυριαρχεί τη συγκεκριμένη περίοδο, θα αναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία τους. Πέραν της 

τεχνολογίας, έντονη ήταν η τάση της αύξησης της σημασίας της βιωσιμότητας σε όλο το 

φάσμα του ταξιδιού, γεγονός το οποίο αναμένεται, επίσης, να μεταβάλλει σημαντικά το 

μέλλον του τομέα, καθώς οι ανάγκες και οι επιλογές των καταναλωτών αλλάζουν προς, 

ποιοτικότερης μορφής, προϊόντα και υπηρεσίες, παρά το υψηλότερο κόστος. Παράλληλα, 

και οι εθνικές νομοθεσίες θα υπαγορεύσουν, ως ένα βαθμό, την αύξηση της βιωσιμότητας 

στον συγκεκριμένο τομέα και όχι μόνο.  

Τέλος, οι εκθέτες και οι επαγγελματίες, που επισκέφτηκαν την έκθεση, ανέπτυξαν το 

επαγγελματικό τους δίκτυο, οργανώνοντας συναντήσεις και κλείνοντας επιχειρηματικές 

συμφωνίες. Εξάλλου, η έκθεση αποτελεί σταθμό για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού κύκλου 

και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι τρεις πρώτες ημέρες αφορούν αποκλειστικά και μόνο 

επαγγελματίες του κλάδου. Παράλληλα, με τα νέα δεδομένα που έχει επιφέρει η πανδημία, οι 

καινοτόμες συνεργασίες, με όλο το φάσμα του τομέα, είναι θεμελιώδεις για την ανάπτυξη των 

εταιριών και την προσέλκυση νέων πελατών και αγορών ή τη διατήρηση των ήδη μακροχρόνιων 

πελατών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, τέσσερεις στους δέκα 

επαγγελματίες που μετέχουν στην έκθεση κατέχουν θέσεις Προέδρων και Γενικών 

Συμβούλων, ενώ το 34% αφορά διευθυντές μάρκετινγκ, πωλήσεων κοκε.   

Δεδομένης της σπουδαιότητας της Fitur στην Ισπανία, την έκθεση επισκέφτηκε το σύνολο του 

πολιτικού κόσμου της χώρας, ο Ισπανός πρωθυπουργός καθώς και το βασιλικό ζεύγος, οι οποίοι 

πραγματοποίησαν ομιλίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές, που κυριαρχούν στον τουρισμό και 

στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Πολλές από τις εθνικές αποστολές επίσης συνοδεύονταν από 

σημαντικά πρόσωπα του τουρισμού, όπως Υπουργοί και Γενικοί Γραμματείς. Όπως 

προαναφέρθηκε, η Ισπανία, πέραν του εθνικού περιπτέρου του Turespaña, εθνικού φορέα 

τουρισμού, αντιπροσωπεύτηκε συνολικά με τη συμμετοχή των περιπτέρων των Αυτόνομων 

Κοινοτήτων, τα οποία ήταν ιδιαίτερα προσεγμένα, με μεγαλύτερο το περίπτερο της Ανδαλουσίας, 

αφού ήταν το μοναδικό που κατείχε ένα ολόκληρο κτήριο από τα δέκα της έκθεσης. Η τιμώμενη 

χώρα για τη φετινή έκδοση ήταν η Δομινικανή Δημοκρατία, η οποία μάλιστα φαίνεται να 

εκμεταλλεύτηκε τη συγκεκριμένη έκδοση για να παρουσιάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη 

χώρα και το τουριστικό της προϊόν, εκθέτοντας τις φυσικές ομορφιές της και τονίζοντας την 

ασφάλεια που παρέχεται από τις επιχειρήσεις ενάντια στον κορωνοϊό. Πέραν αυτής, από την 

Λατινική Αμερική επίσης ξεχώρισαν τα περίπτερα της Κούβας και Μεξικό. 

Τέλος, οι εταιρίες που συμμετείχαν, είτε ενσωματωμένες στις εθνικές αποστολές, είτε με δικό τους 

περίπτερο, ήταν από όλο το φάσμα του τομέα, όπως ξενοδοχεία και μεταφορικές έως 

τεχνολογικές εταιρίες. Οι μεγάλες ισπανικές εταιρίες ήταν συγκεντρωμένες σε ένα κτήριο, μεταξύ 

των οποίων και οι αεροπορικές Iberia και Air Europa, των οποίων η συγχώνευση βρίσκεται, 

εκ νέου, υπό διαπραγμάτευση, με το κράτος να έχει, πιθανότατα, συμμετοχή στη νέα 

εταιρία, με αποτέλεσμα ο τύπος να έχει στραμμένο το βλέμμα έντονα στις δύο εταιρίες το 
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τελευταίο διάστημα. Ακόμη, παρουσιάστηκαν πολλές καινοτομίες σε όλους τους υποκλάδους, 

όπως και στον κλάδο των μεταφορών (RENFE και ΑLSA, ισπανικές σιδηροδρομικές και 

αντίστοιχα λεωφορειακές γραμμές, οι οποίες μάλιστα ανακοίνωσαν συνεργασία, ώστε να 

τονώσουν τη ζήτηση, μέσω ασφαλών και ολοκληρωμένων μεταφορικών λύσεων για τους 

τουρίστες, που θα επισκεφθούν την Ισπανία το τρέχον έτος), ο οποίος κινείται προς την εύρεση 

πιο βιώσιμων μορφών ταξιδιών, όπως με ηλεκτροκίνητα λεωφορεία κοκε.  

Η επόμενη έκδοση της Fitur θα πραγματοποιηθεί στην ισπανική πρωτεύουσα, τον Ιανουάριο 

2023, με πιθανότερες τις ίδιες ημερομηνίες με τις φετινές, τις οποίες αναμένεται να επιβεβαιώσει 

η διοργανώτρια αρχή το προσεχές διάστημα. Η πρώτη έκδοση της έκθεσης είχε γίνει το 1980, με 

την παρουσία 1.500 εκθετών από 37 χώρες. 

Στοχευμένα συνέδρια τουρισμού Hotusa και Exceltur, 17 και 18 Ιανουαρίου 2021 

Προοίμιο της σημαντικότερης έκθεσης τουρισμού αποτελούν τα δύο συνέδρια που 

διοργανώθηκαν τις δύο ημέρες, πριν από την έναρξη της Fitur, το όγδοο συνέδριο τουριστικής 

καινοτομίας Hotusa Explora και το ενδέκατο της Exceltur. Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

παρακολούθησε και τα δύο συνέδρια με φυσική παρουσία.  

Το πρώτο πραγματοποιείται από τον ξενοδοχειακό όμιλο Hotusa και διοργανώθηκε σε υβριδική 

μορφή, με τη φυσική παρουσία να συγκεντρώνεται στο πολυτελές ξενοδοχείο της πρωτεύουσας, 

Eurostars Madrid Tower. Η συμμετοχή υπολογίζεται στα 500 περίπου άτομα ενώ σε αυτό 

συμμετείχε ένα σύνολο Προέδρων και Γενικών Διευθυντών σημαντικών τουριστικών εταιριών,  ο 

Γενικός Γραμματέας Τουρισμού, κ. Fernando Valdés και ο Πρόεδρος της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης, του κόμματος Partido Popular, κ. Pablo Casado.  

Το ενδέκατο συνέδριο της Exceltur, της ηγετικής ένωσης των 33 μεγαλύτερων τουριστικών 

εταιριών της Ισπανίας, αποτελεί και το σημαντικότερο ετήσιο συνέδριο τουρισμού στην Ισπανία. 

Πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά, με φυσική παρουσία, στο συνεδριακό κέντρο του Ifema, στη 

Μαδρίτη και παρευρέθηκαν περί τα 1.000 άτομα, έπειτα από πρόσκληση των διοργανωτών. 

Ομιλητές ήταν ένα σύνολο Προέδρων και Γενικών Διευθυντών τουριστικών εταιριών, τόσο 

Ισπανοί όσο και άλλων εθνικοτήτων, ενώ συμμετείχαν η Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Τουρισμού, κα. Reyes Maroto και η τρίτη Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 

Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικού Προβλήματος, κα. Teresa Ribera, μεταξύ άλλων 

προσωπικοτήτων. 

Κύρια θεματική των δύο συνεδρίων δεν αποτέλεσε ο κορωνοϊός, αφού η Ισπανία υπενθυμίζει ότι 

η κρίση από την πανδημία περνάει και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον συγκεκριμένο ιό και 

όχι να περιοριζόμαστε εξαιτίας του. Για τον λόγο αυτόν, η συζήτηση επικεντρώθηκε αποκλειστικά 

στις νέες προκλήσεις, που έχουν εμφανιστεί, καθώς και στα ευρωπαϊκά κονδύλια E.U. next 

generation, τα οποία αποτελούν τη μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη του τομέα και των 

τουριστικών επιχειρήσεων. Η διαχείρισή τους οφείλει να γίνει στοχευμένα, έχοντας ως 
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προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της βιωσιμότητας, 

θεμελιώδη στοιχεία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.  

Ακόμη ένα από τα συμπεράσματα του ολοήμερου συνεδρίου ήταν ότι οι καταναλωτές έχουν 

διαφοροποιήσει τις προτεραιότητές τους και τις ανάγκες τους και πλέον δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στην εξυπηρέτηση αυτών, κάτι το οποίο είχε εξασθενίσει τα τελευταία έτη. Πλέον, με το πέρας της 

πανδημίας, είναι ορατό ότι όλοι επιθυμούν και αναζητούν την καλύτερη δυνατή και ποιοτική 

εξυπηρέτηση σε όλο το φάσμα των ταξιδιών τους, ιδίως σε ότι αφορά τη διαμονή. Οι νέοι 

επιλέγουν προορισμούς, καταλύματα και μεταφορικό μέσο, έχοντας ως αυξανόμενο κριτήριο, την 

προστασία του περιβάλλοντος. Αυτός είναι και ο λόγος που οι μεταφορές με τρένο και 

υβριδικά λεωφορεία αναμένεται να δουν σημαντική αύξηση στο μέλλον, με την Ισπανία να 

ετοιμάζεται ανάλογα. Σημειώνεται ότι, η χώρα διαθέτει ισχυρές υποδομές, όπως το 

δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο ταχέων τρένων παγκοσμίως, μετά την Κίνα.  

Όπως κατέστησαν σαφές, τόσο τα Κυβερνητικά στελέχη όσο και οι εκπρόσωποι των 

επιχειρήσεων, η Ισπανία έχει ως στόχο να ανακτήσει την ηγεμονία του τομέα, παγκοσμίως, 

έχοντας εγκαίρως συνειδητοποιήσει ότι ο τομέας έχει υποστεί πολλές μεταβολές και 

πρέπει να κατευθυνθεί στην προσφορά ποιοτικών ταξιδιών σε όλες τις πτυχές τους,  το 

οποίο θα επιτευχθεί και μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων, που θα διοχετευτούν στον τουριστικό 

τομέα και μέσω των υπόλοιπων τομέων, που θα αναπτύξουν την οικονομία, τις υποδομές και τη 

γενικότερη νοοτροπία των επαγγελματιών του τομέα της χώρας. Οι χαμηλότερες προσδοκίες 

σε αριθμητικά μεγέθη τουριστών, η πλήρης επέκταση του τουρισμού και στους 12 μήνες 

του χρόνου, η αύξηση της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της τεχνολογίας 

και της ψηφιοποίησης και η επικράτηση της έννοιας της βιωσιμότητας αποτελούν το 

σύνθημα στον τουρισμό, τουλάχιστον για την Ισπανία, για τα χρόνια που έρχονται. 

 

Η Ελληνική συμμετοχή  

O Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής του και 

στοχεύοντας στην εδραίωση της χώρας μας, ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού, δεν θα 

μπορούσε να είναι απών, όπως και κάθε έτος, από τη διεθνή έκθεση τουρισμού στη Μαδρίτη. Το 

ελληνικό περίπτερο, έκτασης 200 τ.μ., ήταν σε ιδιαίτερα καλό σημείο στο κτήριο 4 της έκθεσης. 

Λόγω της θέσης του, της άρτιας οργάνωσής του από τον ΕΟΤ και του καλαίσθητου σχεδιασμού 

του, προσέλκυσε έναν υψηλό αριθμό ενδιαφερόμενων επαγγελματιών και άλλων επισκεπτών της 

έκθεσης. Το περίπτερο πλαισίωναν οι εξής 16 συνεκθέτες: A.G.E Travel Group, Inter Alpha Travel 

& DMC Greece, Mediterranean Jet SA, Athens Express, Promotour Expansion Travel, Andy's 

Tours & Acropolis Select Hotel, Hellenic Travel Network S.A., Grand Star Hellenic THE DMC 

Greece, Jοy Tours, Tourist Club S.A., Variety Cruises, Tryfon Tours, Panas Group, Renaissance 

Hellas SA, καθώς και οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων. Καταγράφηκαν και 

οι παρουσίες ορισμένων μεμονωμένων εταιριών (Exclusivi, Ant Events). 
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Για τις ανάγκες της έκθεσης, ταξίδεψαν στη Μαδρίτη η επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, 

στέλεχος της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και, έως πρότινος, προϊσταμένη του Γραφείου 

Ε.Ο.Τ. Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας, κα. Έμυ Αναγνωστοπούλου, καθώς και η κα Πένυ Χαρίτου, 

Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού & Υλοποίησης Ταξιδίων Εξοικείωσης της 

Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και η κα. Αθηνά Νέλλα, στέλεχος του τμήματος εκθέσεων του 

οργανισμού και υπεύθυνη των κλαδικών εκθέσεων που λαμβάνουν χώρα στην Ισπανία. Κατά την 

πενθήμερη διάρκεια της έκθεσης, σε συνεργασία και με το Γραφείο μας, οι καταρτισμένες 

εκπρόσωποι του ΕΟΤ πραγματοποίησαν ένα σύνολο επιτυχημένων στοχευμένων συναντήσεων 

για την προώθηση της χώρας μας και την επέκταση του τουριστικού δικτύου στην εδώ αγορά.  

Επιπλέον, οι ελληνικές εταιρίες γνώρισαν τις καινοτομίες του κλάδου, συγκρατώντας μία 

πληρέστερη εικόνα της τρέχουσας κατάστασης, πρόβαλαν τις υπηρεσίες τους στο σύνολο των 

επαγγελματιών και ιδιωτών, που επισκέφτηκαν το ελληνικό περίπτερο και πραγματοποίησαν ένα 

σύνολο επαγγελματικών συναντήσεων, αναγκαίων για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους, 

την ανανέωση των επαφών με το ήδη υπάρχον πελατολόγιο τους και τη συνέχιση της πορείας 

τους, στις αγορές της Ιβηρικής και των χωρών Λατινικής Αμερικής.  

Συμβολή Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  

Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη στάθηκε, από την πρώτη στιγμή, 

αρωγός σε όλη την προετοιμασία της ελληνικής αποστολής και του ελληνικού περιπτέρου, ενώ 

ήταν παρόν, ανελλιπώς, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, προκειμένου να υποστηρίξει, με κάθε 

εφικτό τρόπο, την συμμετοχή του ΕΟΤ και των εθνικών μας επιχειρήσεων. Πραγματοποίησε 

αλλεπάλληλες ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις, πριν από την έναρξη της έκθεσης, ενώ 

διαβεβαίωσε τους συμμετέχοντες για την πραγματοποίηση αυτής, παρά τις συνεχείς ακυρώσεις 

παρόμοιων δρώμενων, ανά την υφήλιο και την αμφιβολία, που επικρατούσε από πολλούς 

συνεκθέτες, ως προς την πραγματοποίηση ή μη της έκθεσης.  

Το Γραφείο ΟΕΥ παρακολουθεί, συνεχώς, τις εξελίξεις στα τουριστικά θέματα της Ισπανίας, 

ηγετικής δύναμης του τομέα, παγκοσμίως και στηρίζει με τις υπηρεσίες του τους εθνικούς φορείς, 

κλαδικούς συνδέσμους και επιχειρήσεις, παρέχοντας αδιάληπτη πληροφόρηση για τις μεταβολές, 

τις προόδους, τα στατιστικά στοιχεία και την στοχευμένη εξυπηρέτηση πολυάριθμων αιτημάτων 

τουριστικών γραφείων και παραγόντων της αγοράς. Πριν από την έκθεση, κατά τη συνήθη 

πρακτική του Γραφείου, τα τελευταία έτη, διαβιβάσθηκε, στους συμμετέχοντες, υποστηρικτικό 

υλικό για την παρουσία τους στην έκθεση, ενώ συντάχθηκε έρευνα αγοράς για τον τομέα του 

τουρισμού στην Ισπανία για το 2021, σημειώνοντας σε αυτήν τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, 

αναλύοντας την πορεία αυτών και κάνοντας αναφορά για τις προβλέψεις και τις τάσεις που θα 

πρωτοστατήσουν κατά την επόμενη περίοδο. Συζήτησε με τους Έλληνες επιχειρηματίες και 

άκουσε ανησυχίες, ανάγκες και προτάσεις τους. 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης έχει συνεργασία με τον ΕΟΤ, για την καλύτερη δυνατή εικόνα της 

χώρας μας στο εξωτερικό, τηρώντας πλέον μία σημαντική βάση δεδομένων και δικτύωσης στην 
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Ιβηρική με αρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και τουριστικούς ομίλους της φιλοξενούσας χώρας. 

Η εν λόγω δικτύωση και οι στοχευμένες επαφές επηρέασαν θετικά την επιτυχημένη έκβαση ενός 

αριθμού συναντήσεων του ΕΟΤ με εδώ φορείς και διαμορφωτές γνώμης. Συγκεκριμένα, το 

Γραφείο ανέλαβε τις συναντήσεις του ΕΟΤ με την ηγεσία του Ισπανο-Ελληνικού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου, στην οποία τέθηκαν οι βάσεις για άμεση μελλοντική συνεργασία και διεξαγωγή 

κοινών στοχευμένων εκδηλώσεων, ως συνέχεια της πρόσφατης γαστρονομικής εκδήλωσης που 

διοργανώθηκε από το Γραφείο μας και παλαιότερης διοργάνωσης, με κάλεσμα επενδυτών σε 

ξενοδοχειακές υποδομές στην Ελλάδα, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη, με 

συμμετοχή του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο της Fitur 2018. Ακόμη, προκλήθηκε 

συνάντηση με την Ισπανίδα πρόεδρο του φόρουμ για την ποιότητα στη διαχείριση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, κα Αna María Postigo Carretero καθώς και την Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στην Ισπανία και την Ανδόρρα, κα. Έλενα Μηνά. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με 

το Pausanias Tours, εξειδικευμένο τουριστικό γραφείο στον αρχαιολογικό τουρισμό, που 

συνεργάζεται με την Ελλάδα και αποτελεί κορυφαίο «μπουτίκ» γραφείο του χώρου στην Ισπανία, 

ενώ διευθετήθηκε και η επικοινωνία με εκπροσώπους της ισπανικής εφημερίδας El Mundo. 

Τέλος, σημειώνεται ότι, εντός της χειμερινής περιόδου, αναμένεται η επικείμενη επαναλειτουργία 

του γραφείου ΕΟΤ στη Μαδρίτη, η οποία δημιουργεί προσδοκίες στην εδώ πολλά υποσχόμενη 

αγορά και τη Λατινική Αμερική, περιοχή από την οποία αναμένεται να υπάρξει αυξημένη 

τουριστική ροή στο μέλλον προς τρίτες χώρες, γεγονός το οποίο η χώρα μας μπορεί να 

εκμεταλλευτεί, έχοντας ως δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες αγορές διέρχονται, κατά βάση, από την 

Ισπανία, προκειμένου να προσεγγίσουν τόσο την Ευρώπη όσο και άλλους προορισμούς.  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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