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Η διεθνής έκθεση τουρισμού Fitur 2020 

 

H Fitur, η διεθνής έκθεση για τον τουρισμό, η οποία λαμβάνει χώρα στη Μαδρίτη σε ετήσια βάση, 

γιορτάζει φέτος την 40ή επέτειό της, όπως και η Ifema (Institución Ferial de Madrid), ο επίσημος 

διοργανωτής εκδηλώσεων της ισπανικής πρωτεύουσας. Η εν λόγω εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 22 έως την Κυριακή 26 Ιανουαρίου στους εκθεσιακούς χώρους 

της Ifema, με τη συμμετοχή 11.040 εταιριών από 65 χώρες, εκ των οποίων οι 918 θα είναι άμεσοι 

εκθέτες, αντιπροσωπεύοντας αύξηση του 3,8%, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα 

με στοιχεία που δημοσίευσε η διοργανώτρια αρχή.  

Συγκεκριμένα, 140.000 επαγγελματίες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους έως τώρα, αριθμός 

που ενδέχεται να αυξηθεί και να φτάσει τους 147.000, ήτοι 5.000 άτομα περισσότερα από πέρυσι, 

ενώ οι επισκέπτες από το ευρύ κοινό άγγιξαν τα 110.000 άτομα το 2019. Το 44% των 

συμμετεχουσών εταιριών θα είναι ισπανικές και το 56% εταιρίες από άλλες 65 χώρες.  Επιπλέον, 

ο αντίκτυπος στην οικονομία της Μαδρίτης υπολογίζεται γύρω στα 320 εκ. ευρώ. 

Σε αυτή την έκδοση της έκθεσης, η Νότια Κορέα ξεχωρίζει ως η τιμώμενη χώρα, γεγονός που 

συμπίπτει με τη συμπλήρωση εβδομήντα ετών διπλωματικών της σχέσεων με την Ισπανία. Η 

κυβέρνηση της ασιατικής χώρας θα επενδύσει ελαφρώς λιγότερα από 2 εκ. ευρώ για τη 

συμμετοχή της στη Fitur, με στόχο την προώθηση της ανταλλαγής επισκεπτών μεταξύ των δύο 

χωρών. Στην έκθεση, η Νότια Κορέα θα διαθέτει περίπτερο 320 τ.μ., το μεγαλύτερο στον 

εκθεσιακό χώρο. 

Επιπλέον, φέτος θα ενσωματωθεί ένα κτίριο με ξεχωριστά περιβάλλοντα για τη συμμετοχή των 

χωρών από Ασία-Ειρηνικό και Αφρική. Οι εν λόγω ήπειροι έχουν αυξήσει κατά πολύ τη συμμετοχή 

τους, φθάνοντας τα ποσοστά 21,5% και 19,5% αντίστοιχα. Ακόμη, η συμμετοχή της Ευρώπης 

αντικατοπτρίζεται στο ποσοστό του 5,3% και της Αμερικής στο 3,3%. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Μαδρίτη αποτελεί τον τρίτο προορισμό για εκδηλώσεις παγκοσμίως, μετά 

το Παρίσι και τη Βιέννη ενώ και σε επίπεδο χωρών, η Ισπανία καταλαμβάνει την τρίτη θέση 

παγκοσμίως σε αριθμό συνεδριακών οργανώσεων μετά τις ΗΠΑ και Γερμανία. Ειδικότερα, η 

συνεδριακή δραστηριότητα συμβάλλει κατά 3,2% στο ισπανικό ΑΕΠ και έχει δημιουργήσει 2.600 

άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Για την ενδυνάμωση αυτού του κλάδου και των 

δραστηριοτήτων του, η Ifema θα επενδύσει 180 εκ. ευρώ εντός των επόμενων τριών ετών για την 

επέκταση των εγκαταστάσεών της. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία διαδραματίζει εξέχων ρόλο 

στον τουριστικό τομέα, αποτελώντας σε παγκόσμιο επίπεδο τη δεύτερη χώρα σε αριθμό 

επισκεπτών μετά τη Γαλλία καθώς και σε έσοδα μετά τις Η.Π.Α, γεγονός που δικαιολογεί την 

εκτενή πρωτοβουλία και καινοτομία της στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού. 
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