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Πραγματοποίηση εκδήλωσης προβολής τουριστικού προϊόντος Κρήτης 
 

Στις 22 Φεβρουαρίου τ.ε. η εταιρία NorthEvents με επικεφαλής τον κ. Λεωνίδα Μπαμπάνη, Πρόεδρο 

του Αμερικανικού Οργανισμού Τουριστικών Πρακτόρων Ελλάδας και Κύπρου (ASTA), διοργάνωσε στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του Ι.Ν. Αγ. Πάντων Μονάχου, στο πλαίσιο υλοποίησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

«Choose Crete – be a Cretan for a day», ενημερωτική εκδήλωση προβολής και προώθησης του τουριστικού 

προϊόντος της Κρήτης. 

Στην ανωτέρω δράση παρέστη ο Γενικός Πρόξενος Δρ. Β. Γκουλούσης ενώ συμμετείχαν περί τα 40 

άτομα, μεταξύ άλλων επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και της εστίασης. Αντίστοιχες εκδηλώσεις 

έχουν προγραμματιστεί σε Βιέννη, Βαρσοβία, Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, Λονδίνο, Παρίσι, Λευκωσία και 

Άμστερνταμ εντός του τρέχοντος έτους. 

Η ανωτέρω εκδήλωση αποτελεί την πρώτη μετά την πανδημία δια ζώσης επικοινωνία με 

εκπροσώπους τουριστικών γραφείων στη Βαυαρία. Η δράση περιελάμβανε αναλυτικές παρουσιάσεις με 

στόχο την ανάδειξη της Κρήτης ως ελκυστικό τουριστικό προορισμό με ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτιστικό, 

ποδηλατικό, περιπατητικό, γαστρονομικό και συνεδριακό τουρισμό, στον αγρο-/οικοτουρισμό, στον 

τουρισμό υγείας καθώς και στη διοργάνωση γαμήλιων τελετών, μπουφέ με κρητικά εδέσματα, παρουσίαση 

/ γευσιγνωσία των οίνων του οινοποιείου Scalarea Estate και διάθεση στους συμμετέχοντες ενημερωτικού 

υλικού. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης Κρήτης Δρ. Κ. Κώτσογλου, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας Δήμου 

Ρεθύμνης κα Θ. Μπιρλιράκη και η κα Μ. Κατόπη, Σύμβουλος Δήμου Χερσονήσου ενώ παρευρέθησαν ο 

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Τουρισμού Δήμου Χερσονήσου κ. Κ. Αναστασάκης και ο κ. Μανώλης 

Τσακαλάκης, Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης. 

Συνομιλητές μας από την Περιφέρεια Κρήτης ανέδειξαν την ανάγκη ανάληψης περαιτέρω 

συνεργατικών πρωτοβουλιών όλων των εμπλεκόμενων φορέων και επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου 

προς την κατεύθυνση του βιώσιμου τουρισμού, ειδικότερα όταν απευθύνονται σε αγορές, όπως αυτή της 

Γερμανίας, με τους επισκέπτες να αναζητούν την «αυθεντική» εμπειρία με σεβασμό στο περιβάλλον και 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού και δραστηριότητες που αναδεικνύουν τη βιωσιμότητα και την 

προσβασιμότητα  του τουριστικού προορισμού. 

Από την συμμετοχή του Γραφείου μας σε ως ανωτέρω εκδηλώσεις προώθησης υπηρεσιών και 

προϊόντων προκύπτει ως συμπέρασμα ότι η επανάληψη ανάλογων δράσεων στοχευμένης προβολής και 

ενημέρωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα στον τομέα του θεματικού τουρισμού συμβάλλει στην 

περαιτέρω προσέλκυση Γερμανών επισκεπτών και τη διεύρυνση της θερινής τουριστικής περιόδου. Προς 

την κατεύθυνση αυτή το Γραφείο μας πρότεινε τη διοργάνωση σχετικής εκδήλωσης προβολής εντός της 

τουριστικής ΔΕ F.re.e 2024 (διοργανώνεται στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας  από το 1970 και έχει ως 
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αντικείμενο τα τουριστικά ταξίδια, την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών, τον εναλλακτικό τουρισμό, την 

κατασκήνωση και τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, όπως π.χ. πεζοπορία, ποδηλασία, αναρρίχηση, 

ιστιοπλοΐα και καταδύσεις) ενώ θα αποστείλει στους εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης στοιχεία 

σχετικών βαυαρικών επιχειρηματικών Συνδέσμων και Ενώσεων. 


