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Διεθνής έκθεση για τον επιχειρηματικό τουρισμό IBTM World, Βαρκελώνη 

30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2021 

 

Μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις για τον εκθεσιακό και επιχειρηματικό τουρισμό, η IBTM 

(Incentive: Business, Travel and Meetings) World, έπειτα από δύο έτη, διεξάγεται εκ νέου, με 

φυσική παρουσία, στη Βαρκελώνη. Η έκθεση θα λάβει χώρα στη Gran Vía της Fira Barcelona, 

επίσημου διοργανωτή εμπορικών εκθέσεων της πόλης, μεταξύ 30 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου. 

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου αυτού, θα παρευρεθούν οι σημαντικότερες εταιρίες, κλαδικές 

ενώσεις και οργανισμοί από όλον τον κόσμο, οι οποίες/οι δραστηριοποιούνται στον συνεδριακό 

τουρισμό και τα επαγγελματικά ταξίδια. Το σύνθημα της φετινής διοργάνωσης είναι τριπλό και 

μεταφράζεται ως «Καινούργια Επιχειρηματικότητα, Καινούργιες Τεχνολογίες, Καινούργιος 

Κόσμος» (New Business, New Tech, New World). Αφορά την επανεκκίνηση του συγκεκριμένου 

κλάδου τουρισμού, ο οποίος πλήγηκε σημαντικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας, ενώ εξαιτίας 

της νέας πραγματικότητας, των προκλήσεων και αλλαγών που έχουν επέλθει, παρουσιάζει 

πολλές καινοτομίες και τροποποιήσεις.  

Οι εκθέτες και οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν το επιχειρηματικό 

τους δίκτυο και να συνάψουν νέες εμπορικές συμφωνίες, να γνωρίσουν τις νέες τάσεις του 

συνεδριακού τουρισμού και των επαγγελματικών ταξιδιών καθώς και να ανταλλάξουν απόψεις 

για το μέλλον του κλάδου. Στο πλαίσιο της έκθεσης διοργανώνονται, ακόμη, παράλληλες 

δραστηριότητες και σεμινάρια για την πλήρη κάλυψη όλων των πτυχών της νέας 

πραγματικότητας, όπως το IBTM Accelerate, Elite Corporate Programme, Association 

Programme και Knowledge Programme. Το τελευταίο έχει τέσσερεις θεματικές: 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, ενώ το Association Programme διοργανώνεται σε συνεργασία με τον κ. 

Στυλιανό Φιλόπουλο, μέλος του Δ.Σ. της European Society of Association Executives και θα 

περιλαμβάνει ομιλίες για τις προκλήσεις της διοργάνωσης εκδηλώσεων στην μετά πανδημίας 

εποχή.  

Η RT (Reed Exhibitions), διοργανώτρια αρχή της έκθεσης, έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα μέτρα 

ασφαλείας ενάντια στην εξάπλωση της Covid-19, αναγκάζοντας τους συμμετέχοντες να φορούν 

μάσκα, να τηρούν τις αποστάσεις και να αποφεύγουν τις χειραψίες. Εντούτοις, προς το παρόν, 

μεταξύ των μέτρων δεν συμπεριλαμβάνεται η επίδειξη αρνητικού τεστ.  

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

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

συμμετέχει στην ΙΒΤΜ 2021, με περίπτερο εθνικού χαρακτήρα, 199,5 τ.μ., υπό τον συντονισμό 
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του ΕΟΤ και την υποστήριξη του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης. Αναμένεται η ικανοποιητική παρουσία 

από πλευράς Ελλήνων εκθετών, με 14-17 ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της έκθεσης: 

https://www.ibtmworld.com. 
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