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      Νηύζζειληνξθ, 6 επηεκβξίνπ 2017 

        

 

       

 

Έκθεση περιπατητικού τουρισμού Tour Natur, Ντύσσελντορυ, 1-3 επτεμβρίου 2017 

 

Α. Περιγραυή-τατιστικά στοιχεία  

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Νηύζζειληνξθ ζηηο 1-3 επηεκβξίνπ 2017 ε εμεηδηθεπκέλε έθζεζε γηα 

ηνλ πεξηπαηεηηθό ηνπξηζκό Tour Natur, http://www.tournatur.com/  ηελ νπνία επηζθεθζήθακε, 

έρνληαο πξνζειθύζεη 275 εθζέηεο θαη 45.000 επηζθέπηεο θαηαιακβάλνληαο ηνλ εθζεζηαθό ρώξν 

(Halle 6) ηεο Messe Düsseldorf.  

 

Η έθζεζε, πνπ απεπζύλεηαη ζην επξύ θνηλό θαη είλαη δηαξθείαο ηξηώλ εκεξώλ, είλαη ε κεγαιύηεξε 

ζην είδνο ηεο (hiking-trekking) έθζεζε ζηνλ γεξκαλόθωλν ρώξν θαη δηνξγαλώζεθε γηα 14
ε
 

ζπλερή ρξνληά, ωο παξάιιειε εθδήιωζε ηεο δηεζλνύο έθζεζεο γηα ηξνρόζπηηα θαη ζπλαθή 

εμνπιηζκό Caravan Salon (26.8-3.9.2017), κε ζηόρν ηελ αμηνπνίεζε ηωλ ζπλεξγεηώλ κεηαμύ ηωλ 

δύν θιάδωλ.  

 

Η δηνξγάλωζε πξνζθέξεη κεγάιε πνηθηιία από πξνϊόληα θαη ππεξεζίεο ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ. 

Κάζε ρξόλν πεξηζζόηεξνη από 40.000 επηζθέπηεο κεηαβαίλνπλ ζην εθζεζηαθό θέληξν ηνπ 

Νηίζειληνξθ γηα λα πάξνπλ ηδέεο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ πεδνπνξία, ην hiking, ην trekking θαη 

άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζηε θύζε θαη λα ελεκεξωζνύλ γηα ηαμίδηα ζε δηαθνξεηηθνύο 

ελαιιαθηηθνύο πξννξηζκνύο ζε όιν ηνλ θόζκν. 

 

Η Tour Natur είλαη κηα έθζεζε πεξηνξηζκέλωλ δηαζηάζεωλ, ζε ζύγθξηζε κε ηηο ινηπέο εθζέζεηο 

πνπ δηνξγαλώλνληαη ζην εθζεζηαθό θέληξν ηνπ Νηύζζειληνξθ, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηνλ πνιύ 

ζηνρεπκέλν ραξαθηήξα ηεο. ηε θεηηλή ηεο δηνξγάλωζε, ε  Tour Natur θαηαιάκβαλε κία αίζνπζα 

ηνπ εθζεζηαθνύ θέληξνπ, πνπ ρωξηδόηαλ ζε δύν ηκήκαηα, έλα γηα ηελ πξνβνιή ηνπξηζηηθώλ 

ππεξεζηώλ ζην ρώξν ηνπ πεξηπαηεηηθνύ ηνπξηζκνύ, θαη έλα δεύηεξν γηα ηε ιηαληθή πώιεζε 

ζρεηηθνύ εμνπιηζκνύ (πρ. εηδηθά παπνύηζηα, ζαθίδηα, ζθελέο θιπ).  

 

Όπωο θαίλεηαη θαη από ην παξαθάηω δηάγξακκα, ζηε θεηηλή δηνξγάλωζε ζπκκεηείραλ 275 

εθζέηεο (260 εθζέηεο πέξπζη) θαη ε πξνζέιεπζε ηωλ επηζθεπηώλ αλήιζε ζε πεξίπνπ 45.000 άηνκα 

(έλαληη 40.000 ην 2016), ζεκεηώλνληαο αύμεζε +12,5% ζε ζρέζε κε πέξπζη.  Αμίδεη λα ζεκεηωζεί 

όηη ε έθζεζε πξνζειθύεη ζηαζεξά θνηλό πνπ θαηνηθεί ωο επί ην πιείζηνλ ζηελ πεξηνρή ηεο Β. 

Ρελαλίαο – Βεζηθαιίαο, ζε κηα αθηίλα πεξίπνπ 100 ρικ από ην Νηύζζειληνξθ.   

 

http://www.tournatur.com/
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Πεγή: AUMA, γηα ηα ζηνηρεία ηνπ 2017 Messe Düsseldorf 

 

 

Β. υμμετοχή  

Μεηαμύ ηωλ εθζεηώλ ζπγθαηαιέγνληαλ θαη νξγαληζκνί πξνώζεζεο ηνπξηζκνύ ζπγθεθξηκέλωλ 

πεξηνρώλ ηεο Γεξκαλίαο, αιιά θαη πεξηθεξεηώλ πνιιώλ επξωπαϊθώλ ρωξώλ: Βέιγην, Γαιιία 

(Αιζαηία), Ιηαιία,  Απζηξία, Λνπμεκβνύξγν,  Ιζπαλία, Κύπξνο θαη Πνξηνγαιία (Αδόξεο).   

 

ηελ έθζεζε ζπκκεηείραλ ωο εθζέηεο επίζεο θαη πνιιέο γεξκαληθέο εηαηξείεο πνπ εμεηδηθεύνληαη 

ζηε δηνξγάλωζε ηαμηδηώλ πεξηπαηεηηθνύ ηνπξηζκνύ, όπωο γηα παξάδεηγκα νη Reisen mit Sinnen, 

Kleins Wanderreisen, Siabella (κε εμεηδίθεπζε ζηελ Ιηαιία). πλνιηθά νη παξνπζηαδόκελνη ζηελ 

έθζεζε πξννξηζκνί ππνινγίδνληαη έηζη όηη αλήιζαλ ζε πάλω από 5.000. εκεηώλεηαη πάληωο όηη 

ζηελ έθζεζε δελ ζπκκεηείραλ νη κεγαιύηεξνη tour operators γηα πεξηπαηεηηθό ηνπξηζκό Wikinger 

Reisen θαη Natours.   

 

 

Γ. Δλληνική συμμετοχή 

Η Διιάδα είρε ηε δεύηεξε κεγαιύηεξε εζληθή ζπκκεηνρή (31 εθζέηεο  2016: 24 εθζέηεο) κεηά ηε 

Γεξκαλία (154 εθζέηεο), ελώ ηελ ηξίηε ζέζε θαηειάκβαλε ε Απζηξία κε 19 εθζέηεο. Η ειιεληθή 

ζπκκεηνρή ήηαλ γηα αθόκα κία θνξά δπλακηθή θαη παξνπζίαζε αύμεζε +29,1% ζε όηη αθνξά ζην 

πιήζνο ηωλ εθζεηώλ (2016:24, 2015: 26 ).  

 

H παξνπζίαζε ηωλ εθζεηώλ εζηηάζηεθε ζηηο πεξηθέξεηεο Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ,  Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, Αλ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, Πεινπνλλήζνπ, ηεξεάο Διιάδνο, Κξήηεο, Ηπείξνπ, 

Γήκνπ Καξπελεζίνπ, Γήκνπ Μεζζελίαο θαη Κπζήξωλ. Σελ έθζεζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία 

ηνπο, ν Δθηειεζηηθόο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο Γξ. Νηθόιανο Ραπηάθεο, ε 

Πεξηθεξεηαθή ύκβνπινο ηνπξηζκνύ Βνξείνπ Αηγαίνπ θα Αγγειηθή αξαληηλνύ, ν Γήκαξρνο 

Ρόδνπ Φ. Χαηδεδηάθνο, ε αληηδήκαξρνο Ρόδνπ θα Μ. Χαηδειαδάξνπ.  

 

Η Αζηππάιαηα, ε Κάξπαζνο, ε Κάιπκλνο, ε Ρόδνο  από ηα Γωδεθάλεζα  θαζώο επίζεο ε Άλδξνο, 

ε Κέα, ε Σήλνο, ε έξηθνο θαη ε ύξνο από ηηο Κπθιάδεο, ζπκκεηείραλ κέζω ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ννηίνπ Αηγαίνπ ζε δηαθξηηό ρώξν κε δηθά ηνπο stands. Η Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ, Ηπείξνπ, 

Κξήηεο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ηεξεάο Διιάδαο, 

θαζώο θαη ν Γήκνο Κπζήξωλ θαη Μεζζελίαο είραλ δηθό ηνπο ρώξν, ελώ ηδηαίηεξα εθηεηακέλν 

εθζεζηαθό ρώξν θάιππηε ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ.  
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ηόρνο ηωλ Πεξηθεξεηώλ ήηαλ ε  πξνβνιή θαη ππνζηήξημε ηωλ επηρεηξεκαηηώλ ηνπ ηνπξηζκνύ 

ηωλ πεξηνρώλ ηνπο κέζω ηεο παξνπζίαζεο πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ.  

 

ηα ζπιινγηθά πεξίπηεξα έγηλε παξνπζίαζε θαη δηαλνκή πξνωζεηηθνύ πιηθνύ ελώ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζπλαληήζεηο «Β2Β», ηόζν κε tour operators όζν θαη κε επαγγεικαηίεο 

ηνπ ηνπξηζκνύ, γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε αύμεζε ηεο πξνζέιεπζεο Γεξκαλώλ 

ηνπξηζηώλ, ελώ δηνξγαλώζεθαλ θαη εθδειώζεηο πξνβνιήο θαη παξνπζίαζεο ηωλ ελαιιαθηηθώλ 

κνξθώλ ηνπξηζκνύ.  

 

Γ. Σέινο ζε ηδηαίηεξα δηακνξθωκέλν ρώξν- Rastplatz, έγηλαλ παξνπζηάζεηο ηωλ ηνπξηζηηθώλ 

πξννξηζκώλ Πεξηθεξεηώλ Κξήηεο, ηεξεάο Διιάδνο, Ηπείξνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ (Κάξπαζνο). 

Σηο παξνπζηάζεηο παξαθνινύζεζαλ επηζθέπηεο  θαη εθπξόζωπνη ηωλ ηνπηθώλ γεξκαληθώλ ΜΜΔ.    
 

Με βάζε ηα ζηνηρεία εξεπλώλ αγνξάο, πεξηζζόηεξνη από έλαο ζηνπο δύν Γεξκαλνύο δειώλνπλ όηη 

αζρνινύληαη κε ηελ πεδνπνξία (35 έωο 40 εθ. άηνκα), ελώ πεξίπνπ έλαο ζηνπο δέθα Γεξκαλνύο 

δειώλεη όηη αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά κε απηήλ (10-15%). ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο, νη 

δηαδξνκέο πνπ θαιύπηνπλ νη πεδνπόξνη είλαη δηαδξνκέο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ηόπνπ 

θαηνηθίαο ηνπο, ζην πιαίζην κηαο εκεξήζηαο εθδξνκήο. Ωζηόζν, πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηωλ αηόκωλ 

πνπ αζρνινύληαη κε ηελ πεδνπνξία δειώλνπλ όηη πξαγκαηνπνηνύλ θαη δηαθνπέο ζρεηηδόκελεο κε 

ηελ πεδνπνξία (Wanderurlaub).  

 

Η επόκελε Tour Natur ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 31 Απγνύζηνπ - 2 επηεκβξίνπ 2018.  

 

 

 


