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        Ντύσσελντορφ, 5 Σεπτεμβρίου 2016 

 

Έκθεση περιπατητικού τουρισμού Tour Natur, Ντύσσελντορφ, 2-4 Σεπτεμβρίου 2016 

 

Α. Περιγραφή-Στατιστικά στοιχεία  

 

Πραγματοποιήθηκε στο Ντύσσελντορφ στις 2-4 Σεπτεμβρίου 2016 η εξειδικευμένη έκθεση για 

τον περιπατητικό τουρισμό Tour Natur, http://www.tournatur.com/  την οποία επισκεφθήκαμε, 

έχοντας προσελκύσει 260 εκθέτες και 40.000 επισκέπτες καταλαμβάνοντας έναν εκθεσιακό χώρο 

(Halle 6) της Messe Düsseldorf.  

 

Η έκθεση, που απευθύνεται στο ευρύ κοινό και είναι διαρκείας τριών ημερών, είναι η μεγαλύτερη 

στο είδος της (hiking-trekking) έκθεση στον γερμανόφωνο χώρο και διοργανώθηκε για 13
η
 

συνεχή χρονιά, ως παράλληλη εκδήλωση της διεθνούς έκθεσης για τροχόσπιτα και συναφή 

εξοπλισμό Caravan Salon (27.8-4.9.2016), με στόχο την αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των 

δύο κλάδων.  

Η διοργάνωση προσφέρει μεγάλη ποικιλία από προϊόντα και υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού. 

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 40.000 επισκέπτες μεταβαίνουν στο εκθεσιακό κέντρο του 

Ντίσελντορφ για να πάρουν ιδέες και προτάσεις για την πεζοπορία, το hiking, το trekking και 

άλλες δραστηριότητες στη φύση και να ενημερωθούν για ταξίδια σε διαφορετικούς 

εναλλακτικούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο. 

 

Η Tour Natur είναι μια έκθεση περιορισμένων διαστάσεων, σε σύγκριση με τις λοιπές εκθέσεις 

που διοργανώνονται στο εκθεσιακό κέντρο του Ντύσσελντορφ, γεγονός που οφείλεται στον πολύ 

στοχευμένο χαρακτήρα της. Στη φετινή της διοργάνωση, η  Tour Natur κατελάμβανε μόνο μία 

αίθουσα του εκθεσιακού κέντρου, που χωριζόταν σε δύο τμήματα, ένα για την προβολή 

τουριστικών υπηρεσιών στο χώρο του περιπατητικού τουρισμού, και ένα δεύτερο για τη λιανική 

πώληση σχετικού εξοπλισμού (πχ. ειδικά παπούτσια, σακίδια, σκηνές κλπ).  

 

Όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα, στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 260 

εκθέτες (261 εκθέτες πέρυσι) και η προσέλευση των επισκεπτών ανήλθε σε περίπου 40.000 άτομα 

(έναντι 44.989 το 2015), σημειώνοντας μείωση περίπου -11% σε σχέση με πέρυσι.  Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η έκθεση προσελκύει σταθερά κοινό που κατοικεί ως επί το πλείστον στην περιοχή 

της Β. Ρηνανίας – Βεστφαλίας, σε μια ακτίνα περίπου 100 χλμ από το Ντύσσελντορφ.   

 

http://www.tournatur.com/
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Πηγή: AUMA, για τα στοιχεία του 2016 Messe Düsseldorf 

 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την Ελλάδα στον Απολογισμό της Έκθεσης (Abschluss 

Pressemiteilung), όπου επισημαίνεται ότι πέρα από τις κλασικές διακοπές η χώρα μας εξελίσσεται 

και ως κατεξοχήν προορισμός για πεζοπορία καθώς και άλλες δραστηριότητες εναλλακτικού 

τουρισμού.   

 

Β. Συμμετοχή  

Μεταξύ των εκθετών συγκαταλέγονταν και οργανισμοί προώθησης τουρισμού συγκεκριμένων 

περιοχών της Γερμανίας, αλλά και περιφερειών πολλών ευρωπαϊκών χωρών: Βέλγιο, Γαλλία, 

Ιταλία, Κροατία, Αυστρία, Λουξεμβούργο,  Ισπανία, Κύπρος και Πορτογαλία (Αζόρες).   

 

Στην έκθεση συμμετείχαν ως εκθέτες επίσης και πολλές γερμανικές εταιρείες που εξειδικεύονται 

στη διοργάνωση ταξιδιών περιπατητικού τουρισμού, όπως για παράδειγμα οι One World Reisen 

mit Sinnen, Kleins Wanderreisen, Siabella (με εξειδίκευση στην Ιταλία). Συνολικά οι 

παρουσιαζόμενοι στην έκθεση προορισμοί υπολογίζονται έτσι ότι ανήλθαν σε πάνω από 5.000. 

Σημειώνεται πάντως ότι στην έκθεση δεν συμμετείχαν οι μεγαλύτεροι tour operators για 

περιπατητικό τουρισμό Wikinger Reisen και Natours.   

 

 

Γ. Ελληνική συμμετοχή 

 

Η Ελλάδα είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη εθνική συμμετοχή (24 εκθέτες) μετά τη Γερμανία (154 

εκθέτες), ενώ την τρίτη θέση κατελάμβανε η Αυστρία με 17 εκθέτες. Η ελληνική συμμετοχή ήταν 

για ακόμα μία φορά δυναμική και κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι σε ότι αφορά στο 

πλήθος των εκθετών (2016:24, 2015: 26 ).  

 

H παρουσίαση των εκθετών εστιάστηκε στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Αν. 

Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και 

περιφερειακής ενότητας Ευρυτανίας. Την έκθεση τίμησαν με την παρουσία τους ο 

Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Α. Τάσιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θεσσαλίας κ. 

Πεδής, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου κα Μπούζα.     

 

Η Ρόδος, η Κάλυμνος και η Αστυπάλαια από τα Δωδεκάνησα  καθώς επίσης η Άνδρος, η Τήνος, 

η Σέριφος, η Μήλος, η Σίφνος και η Αμοργός από τις Κυκλάδες, συμμετείχαν μέσω της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε διακριτό χώρο με δικά τους stands. Η Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η Περιφερειακή 
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Ενότητα Ευρυτανίας είχαν δικό τους χώρο, ενώ ιδιαίτερα εκτεταμένο εκθεσιακό χώρο κάλυπτε η 

Περιφέρεια Πελοποννήσου.  

 

Στόχος των Περιφερειών ήταν η  προβολή και υποστήριξη των επιχειρηματιών του τουρισμού 

των περιοχών τους μέσω της παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού.  

 

Στα συλλογικά περίπτερα έγινε παρουσίαση και διανομή προωθητικού υλικού ενώ 

πραγματοποιήθηκαν και συναντήσεις «Β2Β», τόσο με tour operators όσο και με επαγγελματίες 

του τουρισμού, για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της προσέλευσης Γερμανών 

τουριστών, ενώ διοργανώθηκαν και εκδηλώσεις προβολής και παρουσίασης των εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού. Σε ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο- Rastplatz, η Περιφέρεια Πελοποννήσου 

παρουσίασε το Μονοπάτι Μαίναλου,  εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Λάρισας  πεζοπορικές 

διαδρομές στον Όλυμπο και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και η Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου τα μονοπάτια της Σίφνου. Τις παρουσιάσεις παρακολούθησαν επισκέπτες  και 

εκπρόσωποι των τοπικών γερμανικών ΜΜΕ.    
 

Με βάση τα στοιχεία ερευνών αγοράς, περισσότεροι από ένας στους δύο Γερμανούς δηλώνουν ότι 

ασχολούνται με την πεζοπορία (35 έως 40 εκ. άτομα), ενώ περίπου ένας στους δέκα Γερμανούς 

δηλώνει ότι ασχολείται συστηματικά με αυτήν (10-15%). Στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι 

διαδρομές που καλύπτουν οι πεζοπόροι είναι διαδρομές στην ευρύτερη περιοχή του τόπου 

κατοικίας τους, στο πλαίσιο μιας ημερήσιας εκδρομής. Ωστόσο, περίπου το ένα τρίτο των ατόμων 

που ασχολούνται με την πεζοπορία δηλώνουν ότι πραγματοποιούν και διακοπές σχετιζόμενες με 

την πεζοπορία (Wanderurlaub).  

 

Η επόμενη Tour Natur θα πραγματοποιηθεί στις 1-3 Σεπτεμβρίου 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


