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: 
Επιτστής σσμμετοτή ΕΟΤ σε Διεθνή Τοσριστική Έκθεση Arabian Travel Market (Ντοσμπάι, 16-19.5.2021). 

Η Έκθεση: Οινθιεξώζεθε ζηηο 19η.κ. ε 28ε δηνξγάλσζε ηεο Γηεζλνύο Τνπξηζηηθήο Δθζέζεσο 
Arabian Travel Market, νπνία έιαβε ρώξα ζην Νηνπκπάη (Δθζεζηαθό Κέληξν Dubai World Trade 
Center), ην δηάζηεκα 16-19 η.κ. Δλ ιόγσ Έθζεζε (νπνία ην 2020 αθπξώζεθε ιόγσ παλδεκίαο 
θνξσλντνύ), δηνξγαλώλεηαη θέηνο πβξηδηθά, ήηνη κε θπζηθή παξνπζία ην δηάζηεκα 16-19η.κ. θαη 
ςεθηαθά θαηά ην δηάζηεκα 24-26 η.κ, απνηειώληαο ην πξώην δηεζλέο εθζεζηαθό γεγνλόο ηνπ θιάδνπ 
από ηελ εκθάληζε ηεο παλδεκίαο. Δγθαίληα Έθζεζεο πξαγκαηνπνίεζε ν Σεΐρεο Ahmed bin Saeed 
Al Makhtoum, Πξόεδξνο ηεο Υπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο Νηνπκπάη θαη Γ/λσλ Σύκβνπινο ηνπ 
Οκίινπ Emirates. 

Η θεηηλή δηνξγάλσζε, κε ζέκα “A new dawn for travel and tourism”, εζηίαζε σο αλακελόκελν ζηηο 
ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο παλδεκίαο COVID-19 παγθνζκίσο, ηελ πνξεία ησλ πξνγξακκάησλ 
εκβνιηαζκνύ, ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο βηνκεραλίαο ηνπξηζκνύ θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο, 
κέζσ 67 ζεκηλαξίσλ θαη πάλει ζπδήηεζεο, ζε νπνία ζπκκεηείραλ άλσ ησλ 145 νκηιεηώλ. Δθ ησλ 
παξάιιεισλ εθδειώζεσλ αλαθέξνπκε ηελ δηνξγάλσζε ζπλόδνπ μελνδνρεηαθνύ θιάδνπ, εηδηθώλ 
θόξνπκ αγνξαζηώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηώλ από Σανπδηθή Αξαβία θαη Κίλα, Γηεζλνύο 
Σπλεδξίνπ Τνπξηζκνύ θαη Δπελδύζεσλ (ITIC), πάλει αεξνπινΐαο θαη εηδηθήο εθδήισζεο κε ζέκα ηηο 
ζρέζεηο ρσξώλ Κόιπνπ θαη Ιζξαήι.  

Σπλνιηθά ζπκκεηείραλ ζηελ Έθζεζε 914 εθζέηεο από 116 ρώξεο, ελώ κε θπζηθή παξνπζία 
ζπκκεηείραλ 62 ρώξεο, αλάκεζα ζε απηέο θαη ε Διιάδα, θαζώο θαη ΗΑΔ, Σανπδηθή Αξαβία, Ιζξαήι, 
Γεξκαλία, Κύπξνο, Αίγππηνο, Τπλεζία, Μαξόθν, θιπ.  Πξνο ην παξόλ δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί 
επίζεκα ζηνηρεία επηζθεςηκόηεηαο, νπνία νπσζδήπνηε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα επίπεδα 
πξνεγνύκελσλ εηώλ ιόγσ πεξηνξηζκώλ παλδεκίαο. Πξνο δηακόξθσζε εηθόλαο ζεκεηώλεηαη όηη ζε 
ηειεπηαίεο δηνξγαλώζεηο ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 2.500 Δθζέηεο θαη 40.000 επηζθέπηεο. 

Φσξνηαμηθή δηάξζξσζε εθζέζεσο πεξηέιαβε γεσγξαθηθέο ελόηεηεο Δπξώπεο, Αθξηθήο, Βνξείνπ θαη 
Ννηίνπ Ακεξηθήο, Αζίαο, Μέζεο Αλαηνιήο θαη Δζληθώλ Αεξνπνξηθώλ Δηαηξεηώλ, αιπζίδσλ 
μελνδνρείσλ θαη ηερλνινγίαο ηαμηδίσλ. Φεηηλή δηνξγάλσζε θαηέιαβε 9 αίζνπζεο εθζεζηαθνύ 
θέληξνπ, έλαληη ζπλόινπ επηθαλείαο απηνύ θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε, κε ηελ ηήξεζε πξσηνθόιισλ 
αζθαιείαο έλαληη COVID-19, δηαπιάηπλζε δηαδξόκσλ κεηαμύ πεξηπηέξσλ θαη πεξηνξηζκό ζε 2 
εκέξεο ηεο δπλαηόηεηαο εηζόδνπ ζηελ έθζεζε αλά επηζθέπηε. Παξά αλσηέξσ πεξηνξηζκνύο, 
θηλεηηθόηεηα θαη ζπκκεηνρή ζηελ Έθζεζε θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.  

Η ελληνική σσμμετοτή: Δζληθό πεξίπηεξν ΔΟΤ θηινμέλεζε 7 εθζέηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Σπλδέζκνπ ησλ Τνπξηζηηθώλ θαη Ταμηδησηηθώλ Γξαθείσλ Διιάδνο, ηεο Aegean Airlines, ηνπξηζηηθώλ 
γξαθείσλ θαη μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ. Καηά επίζθεςε Σπκβνύινπ ΟΔΥ Α΄ Πξεζβείαο Ακπνύ 
Νηάκπη θαη ππνγξάθνπζαο ζε πεξίπηεξα Διιήλσλ Δθζεηώλ θαη ηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζή καο γηα 
ηελ δξαζηεξηόηεηα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, παξεζρέζεζαλ από πιεπξάο καο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
εδώ αγνξά θαη ηηο πξννπηηθέο αλάθακςεο ησλ ηνπξηζηηθώλ ξνώλ πξνο Διιάδα, ζε ζπλέρεηα 
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πξνεγνύκελεο απνζηνιήο εηδηθνύ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ θαη θαηαιόγσλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ. 
Έιιελεο εθζέηεο αλαθέξνπλ ηθαλνπνίεζε από ζπκκεηνρή ηνπο ζε Έθζεζε, δεδνκέλσλ ησλ 
ζπλζεθώλ, ράξηο ζηελ πξνζέιεπζε πνηνηηθώλ θαη ζηνρεπκέλσλ επηζθεπηώλ, εθθξάδνληαο 
πξνβιεκαηηζκό αιιά θαη ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία γηα ηελ εμέιημε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη ηελ 
δπλαηόηεηα αλάθακςεο κεηά από κήλεο ζηαζηκόηεηαο. Σεκεηώλνπκε, εμάιινπ, όηη πεξηζζόηεξνη εθ 
ησλ Δθζεηώλ έρνπλ ήδε αλαπηύμεη επαθέο/ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθά ηνπξηζηηθά γξαθεία. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθζέζεσο Δπηθεθαιήο Πεξηπηέξνπ ΔΟΤ θα Σνθία Λαδαξίδνπ Γελ.Γ/ληξηα 
Γηνίθεζεο, Οξγάλσζεο θαη Πξνβνιήο ΔΟΤ, κεξίκλε θαη Γξαθείνπ ΟΔΥ Νηνπκπάη, πξαγκαηνπνίεζε 
ζπλαληήζεηο κε εθπξνζώπνπο εκηξαηηλώλ αεξνγξακκώλ (Emirates, Etihad, Wizz Air Abu Dhabi-
νπνίεο πξαγκαηνπνηνύλ απεπζείαο πηήζεηο πξνο Διιάδα), ζεκαληηθόηεξσλ ηνπξηζηηθώλ 
πξαθηνξείσλ, θιπ. Καηά γεληθή εληύπσζε εηθόλα Διιάδνο σο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ είλαη πνιύ 
ζεηηθή. Δμεηάζζεθαλ ηξόπνη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ΔΟΤ θαη αλσηέξσ παξαγόλησλ ηεο αγνξάο γηα ηελ 
πξνβνιή ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ζηα ΗΑΔ θαη δηεξεπλήζεθαλ πξννπηηθέο πεξαηηέξσ 
ειιελν-εκηξαηηλώλ ζπλεξγεηώλ. Σεκεηώλνπκε όηη κεγάιε κεξίδα ζπλνκηιεηώλ/επηζθεπηώλ 
πεξηπηέξνπ δήηεζαλ πιεξνθνξεζνύλ θαζεζηώο γηα ηελ ρνξήγεζε ζεσξήζεσλ εηζόδνπ ζε 
θαηνίθνπο ησλ ΗΑΔ νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ Δκηξαηηλά δηαβαηήξηα, θαζώο θαη εμειίμεηο 
πξσηνθόιινπ εηζόδνπ ζε ζρέζε κε COVID-19.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη, θαηόπηλ ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηώλ Σπκβνύινπ ΟΔΥ Πξεζβείαο Ακπνύ Νηάκπη 
θ.Γθάζηνπ θαη Γξαθείνπ ΟΔΥ Νηνπκπάη, ειιεληθό πεξίπηεξν επηζθέθζεθε ν αξκόδηνο γηα ηνλ 
ηνπξηζκό Υπνπξγόο Δπηθξαηείαο γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ΑΔ 
Γξ. Ahmad Belhoul Al Falasi, ζπλνδεπόκελνο από Γηεπζπληή Τνπξηζκνύ Υπ.Οηθνλνκίαο ΗΑΔ θ. 
Abdulla Alhammadi. Κ Υπνπξγόο είρε ζύληνκε ζπλνκηιία κε θα Λαδαξίδνπ θαη θ. Γθάζην, κε 
αλαθνξά ζηνλ πξόζθαηα αλαθνηλσζέληα «Ταμηδησηηθό Γηάδξνκν» Διιάδνο-ΗΑΔ, αιιά θαη ζηηο 
πξννπηηθέο ελίζρπζεο ηεο δηκεξνύο ηνπξηζηηθήο ζπλεξγαζίαο, βάζεη θαη ηνπ λένπ Κνηλνύ Σρεδίνπ 
Γξάζεο Τνπξηζκνύ Διιάδνο-ΗΑΔ πνπ ππεγξάθε ηνλ  πεξαζκέλν Ινύιην. 

 Νηνπκπάη, 24/5/2021 
Η Γηεπζύλνπζα 

Μαξία Κσζηνπνύινπ 
Γξακκαηέαο ΟΔΥ Α΄ 

  
   


