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Διεθνής  Έκθεση ITB Asia  - MICE Show Asia 2022 και Travel 

Tech Asia, Σιγκαπούρη 19 έως  21/9  2022  

 

Σας γνωρίζουμε την πραγματοποίηση, με φυσική παρουσία, 

της Διεθνούς Εκθέσεως ITB Asia  - MICE Show Asia 2022 και Travel 

Tech Asia που θα λάβει χώρα στην Σιγκαπούρη  από 19 έως 21 

Σεπτεμβρίου 2022, στους χώρους του Sands Expo and Convention 

Centre, Marina Bay Sands.   

Η εν λόγω Έκθεση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες 

τουριστικές εκθέσεις της ευρύτερης περιοχής και επανέρχεται για 

τέταρτη χρονιά μετά από διακοπή δύο ετών εξαιτίας της πανδημίας.  

Σημειώνεται ότι η  Σιγκαπούρη  αποτελεί έναν παγκόσμιο  

τουριστικό ενώ παράλληλα εντάσσεται ανάμεσα στις πλέον 

προηγμένες τουριστικά χώρες του κόσμου. Η Έκθεση αποτελεί εδώ 

και χρόνια μια από τις πλέον αναγνωρισμένες  πλατφόρμες επαφών 

μεταξύ  τουριστικών επιχειρήσεων, παρόχων τουριστικών υπηρεσιών 

και εταιρειών από όλο τον κόσμο. Στην έκθεση συμμετέχουν 

εταιρείες που θέλουν να παρουσιάσουν τους προορισμούς, τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να εξερευνήσουν νέα 

επιχειρηματικά σύνορα, να υπογράψουν συμφωνίες, να 

ανακαλύψουν νέα ταξιδιωτικά προϊόντα/προορισμούς και να 

δικτυωθούν με εταιρείες του κλάδου. Παράλληλα με την έκθεση θα 

λάβει χώρα και Συνέδριο πάνω στους σχετικούς τομείς.  

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, την έκθεση αναμένεται να 

επισκεφτούν άνω των 1.250 προεπιλεγμένων  αγοραστών. Το  60% 

προέρχονται από εταιρείες με έδρα την Ασία και  το 40% από τον 

υπόλοιπο κόσμο όπως  Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία, Μέση Ανατολή 

και Αφρική. Και πάλι σύμφωνα με τους διοργανωτές υπάρχει 
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εγγυημένη αναλογία 1 προς  1 μεταξύ αγοραστών και εκθετών  και 

100% εγγύηση για επαγγελματικά ραντεβού,  καθορισμένα εκ των 

προτέρων με προεπιλεγμένους  υποψήφιους αγοραστές  Σύμφωνα με 

τους διοργανωτές, πολλές Ευρωπαϊκές χώρες θα συμμετάσχουν με 

εθνικά περίπτερα ενώ αναμένετε να παρευρεθούν και κρατικοί 

αξιωματούχοι. 

Λόγω  της γεωστρατηγικής της θέσης, ως συνδετήριος κόμβος 

μεταξύ Βόρειας, Νότιας και ΝΑ Ασίας, της αυξανόμενης 

δημοτικότητας και χάρη στις υπερσύγχρονες υποδομές 

(τουριστικές-μεταφορικές) που διαθέτει, έχει καταστεί ένα από τα 

τουριστικά κέντρα της Ν.Α. Ασίας. Αξίζει να επισημανθεί το γεγονός 

ότι η Σιγκαπούρη είναι ένα νεοσύστατο κράτος(1965), με μικρή 

έκταση, σχετικά μικρό πληθυσμό (διαφορετικών εθνικοτήτων) και 

χωρίς αξιοσημείωτα αρχαιολογικά, ή άλλα ευρήματα που θα 

μπορούσαν να αποτελούν πόλο τουριστικής έλξης, με τη μορφή που 

γνωρίζουμε στην Ευρώπη. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Σιγκαπούρη 

κατάφερε, αυξάνοντας την αναγνωσιμότητα της, να καταστεί 

παγκόσμιος τουριστικός προορισμός και να αναπτύξει μία 

ανταγωνιστική τουριστική βιομηχανία. Ο τουρισμός διαδραματίζει 

ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση της εικόνας της 

Σιγκαπούρης ως μια ζωντανή παγκόσμια πόλη που είναι μαγνήτης 

για κεφάλαια, επιχειρήσεις και ταλέντα. Επίσης, ενισχύει την 

ποιότητα και την ποικιλία των επιλογών αναψυχής για τους 

κατοίκους της περιοχής και συμβάλλει στη δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος διαβίωσης που οι κάτοικοι μπορούν να 

περηφανεύονται για τη χώρα τους.  

Ο Διεθνής Αερολιμένας Σιγκαπούρης «Changi Airport», 

εκτεινόμενος σε 1300 εκτάρια, είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα 

αεροδρόμια του πλανήτη. Υπολογίζεται ότι εβδομαδιαίως  το 2019, 
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διενεργούνταν 6.700 πτήσεις (τακτικές και charter), που συνέδεαν 

τη Σιγκαπούρη με 240 πόλεις από 63 χώρες. Το Διεθνές  αεροδρόμιο 

Σιγκαπούρης «Changi Airport», το χρησιμοποιούν περίπου 100 

διεθνείς αεροπορικές εταιρείες. Υπολογίζεται ότι το 2019 

εξυπηρετήθηκαν από το Διεθνές Αεροδρόμιο «Changi Airport», 

περίπου 64,2 εκ. επιβάτες, νούμερο το οποίο αποτελεί ρεκόρ. Ο 

χρόνος μεταφοράς, από τη Σιγκαπούρη, είναι περίπου 6 ώρες  για τις 

κύριες πόλεις της Ινδίας και της Βόρειας Ασίας και κατά μέσο όρο 3 

ώρες στις πρωτεύουσες της περιοχής της ASEAN. Ο Διεθνής 

Αερολιμένας Changi κατατάσσεται ως το 7ο πιο πολυσύχναστο 

αεροδρόμιο στον κόσμο και αναφέρεται συχνά  ως ένα από τα 

καλύτερα στην κατηγορία  του. 

 Η ταξιδιωτική κίνηση μεταξύ Ελλάδος και Σιγκαπούρης ήταν 

περιορισμένη τα προηγούμενα έτη, καθώς η Singapore Airlines το 

2012 διέκοψε τη διενέργεια τακτικών απευθείας πτήσεων προς την 

Ελλάδα. Το διάστημα 2013-2016 διενεργούνταν εποχιακές πτήσεις, 

με αποτέλεσμα την ραγδαία πτώση του ταξιδιωτικού 

ρεύματος εκατέρωθεν. Το 2017 (Οκτώβριος) εκκίνησε η διενέργεια 

απευθείας πτήσεων η εταιρεία Scoot (low cost θυγατρική της 

Singapore Airlines), με αποτέλεσμα την αυξανόμενη κίνηση μεταξύ 

των δύο χωρών. 

Σύμφωνα με την Στατιστική Αρχή της Σιγκαπούρης, το 2021  

και  εν μέσω πανδημικής κρίσης,  η χώρα  είχε τουριστικά έσοδα 19 

δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί στο 6% τοις εκατό του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και περίπου στο 14%  τοις εκατό 

όλων των διεθνών τουριστικών εσόδων στη Νοτιοανατολική Ασία. 

Το 2019 η χώρα μας είχε συμμετάσχει στην εν λόγω έκθεση με 

Εθνικό Περίπτερο. 
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                                                         Ο Προϊστάμενος 

 

 

                                                             Μαρκιανός Εμμανουήλ 
                                                             Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Β’  
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