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Συμμετοχή Ελλήνων Εκθετών σε Arabian Travel Market 2022 (Dubai, 9-12.05.2022) 

 

Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Dubai (DWTC), την 

περίοδο 09-12.05.2022 (και θα συνεχισθεί διαδικτυακά στις 17-18.05.2022), η 29η διοργάνωση της Διεθνούς 

Εκθέσεως Arabian Travel Market (https://www.wtm.com/atm/en-gb.html). Πρόκειται για τη σημαντικότερη 

διοργάνωση στον τουριστικό κλάδο στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή.  

Τα εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποίησε ο Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Πρόεδρος του 

Dubai World Trade Centre Authority (DWTCA), της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Ντουμπάι, των Dubai 

Airports και Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου Emirates, ενώ τη 2η ημέρα περιηγήθηκε στους χώρους της έκθεσης 

ο Αντιπρόεδρος/Πρωθυπουργός ΗΑΕ και Ηγεμόνας Dubai Σεΐχης Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι Ηγεμόνας Dubai στις δηλώσεις του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διοργάνωση της Expo2020 

Dubai, τονίζοντας ότι η φιλοξενία της εν λόγω Έκθεσης διάρκειας 6 μηνών, που ήταν η μεγαλύτερη στην 

ιστορία των World Expo, ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του Dubai ως επιχειρηματικός, επενδυτικός και 

τουριστικός κόμβος. 

Η φετινή ATM με θέμα «The future of international travel and tourism» εστίασε στις αρχές της 

καινοτομίας, της βιωσιμότητας και του ταλέντου, μέσω 40 συνεδρίων, στα οποία συμμετείχαν 150 ομιλητές και 

μέσω διαφόρων θεματικών φόρουμ. Σύμφωνα με στοιχεία των διοργανωτών, η φετινή Έκθεση προσέλκυσε 

περισσότερους από 1.500 εκθέτες, από 150 χώρες, ενώ εκτιμάται ότι την επισκέφτηκαν πάνω από 23.000 

επισκέπτες από 200 χώρες. Εν συγκρίσει με το 2021, τα μεγέθη της Έκθεσης ήταν σαφώς αυξημένα, 

καταδεικνύοντας την επιστροφή στη σχεδόν κανονική λειτουργία της Έκθεσης μετά την πανδημία. 

Υπογραμμίζεται η ικανοποίηση των διοργανωτών για τα εν λόγω μεγέθη, δεδομένης μάλιστα της απουσίας της 

Κίνας και άλλων χωρών, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν περιορισμούς λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Ως προς τη χωροταξική διάρθρωση της έκθεσης, ο συνολικός εκθεσιακός χώρος, που ήταν κατά 85% 

μεγαλύτερος εν συγκρίσει με τον περσινό, περιέλαβε γεωγραφικές ενότητες Ευρώπης (404), Ασίας (255), 

Αφρικής (149), Αμερικής (106), Αυστραλασίας (29), Μ. Ανατολής, ΗΑΕ, εθνικών φορέων τουρισμού κι 

εθνικών αερογραμμών (494), καθώς και δύο αίθουσες τεχνολογίας ταξιδίων και αλυσίδων ξενοδοχείων. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού ανέλαβε την οργάνωση της εθνικής αντιπροσωπείας και φέτος με 

επικεφαλής της αποστολής τον Γενικό Γραμματέα ΕΟΤ, κ. Δ. Φραγκάκη. Υπό το εθνικό περίπτερο ΕΟΤ, 

συνολικά συμμετείχαν 10 έλληνες εκθέτες, στους οποίους περιλαμβάνονται 5 Περιφέρειες . Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η ελληνική συμμετοχή, παρά το μικρότερο μέγεθός της εν συγκρίσει με άλλες χώρες, διέθετε ένα καλαίσθητο 

περίπτερο.  

Από τις επαφές μας με τους Έλληνες εκθέτες, σταχυολογούμε τα εξής: 

-Κατά επισκέψεις μας σε εκθέτες ελληνικού περιπτέρου, παρεσχέθησαν από πλευράς μας 

εξατομικευμένες πληροφορίες για την εδώ αγορά, σε συνέχεια προηγούμενης αποστολής ειδικού ενημερωτικού 

υλικού και καταλόγων εταιρειών του κλάδου τουρισμού. Επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των εκθετών έμειναν 

ικανοποιημένοι από την ποιότητα και την ποσότητα της επισκεψιμότητας των περιπτέρων τους. Επίσης, πολλοί 

εκθέτες αναγνώρισαν τον περιφερειακό χαρακτήρα της έκθεσης, αφού δέχτηκαν επισκέπτες και από την 

ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής.  

-Οι Περιφέρειες μας ανέφεραν τις προσπάθειές τους ανάδειξης και αναγνωρισιμότητας των δικών τους 

περιοχών, άγνωστων σχετικά στην αραβική αγορά, ενώ εστίασαν στη σημασία πραγματοποίησης απευθείας 

αεροπορικών συνδέσεων. Επισημαίνεται ότι οι Περιφέρειες που είχαν διοργανώσει εκδηλώσεις προώθησης στη 

διάρκεια της Expo2020 Dubai, είχαν την ευκαιρία, με τη συνδρομή Γρ. ΟΕΥ Ντουμπάι, να δικτυωθούν 
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περαιτέρω στις επαφές που είχαν ήδη κάνει. 

-Σε γενικές γραμμές, οι εκθέτες παρουσιάστηκαν αρκετά αισιόδοξοι, εκτιμώντας ότι η προβολή του 

τουριστικού τους προϊόντος οικοδομείται σταδιακά, ενώ σημειώνεται ότι αρκετοί από τους εκθέτες έχουν ήδη 

αναπτύξει συνεργασίες με τοπικά τουριστικά γραφεία. 

Κατά τη διάρκεια της εκθέσεως κ. Φραγκάκης, μερίμνη και Γρ. ΟΕΥ Ντουμπάι, πραγματοποίησε 

συναντήσεις με ανώτερα στελέχη σημαντικότερων τουριστικών πρακτορείων και εμιρατινών αερογραμμών 

(Emirates, Etihad, FlyDubai), με στόχο την προώθηση των συνομιλιών για την πραγματοποίηση απευθείας 

αεροπορικών συνδέσεων. Σημειώνεται ότι απευθείας αεροπορικές συνδέσεις ΗΑΕ-Ελλάδος λειτουργούν από 

τις εταιρείες: Etihad Airways (Αμπού Ντάμπι-Αθήνα), Emirates (Ντουμπάι-Αθήνα), Wizz Air (Αμπού Ντάμπι-

Αθήνα), ενώ λειτουργούν, επίσης, εποχιακές πτήσεις κατά τους θερινούς μήνες προς Μύκονο, Σαντορίνη, 

Χανιά και από το 2022 και προς Ηράκλειο. 

Επιπλέον, τη 2η ημέρα της Έκθεσης, έλαβε χώρα στο ελληνικό περίπτερο εκδήλωση Τύπου, στην οποία 

ΕΟΤ είχε προσκαλέσει τοπικούς εκπροσώπους Τύπου τουριστικού κλάδου. Στη διάρκεια της εν λόγω 

εκδήλωσης, κ. Φραγκάκης παρουσίασε το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας, δίνοντας έμφαση στα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της χώρας μας έναντι άλλων τουριστικών προορισμών και στο αποφασιστικό άνοιγμα μας προς 

την αραβική αγορά. Επίσης, το βράδυ της ίδιας ημέρας, κ. Φραγκάκης παρέθεσε δείπνο, στο οποίο συμμετείχε 

επικεφαλής Γρ. ΟΕΥ Ντουμπάι, σε γνωστό ελληνικό εστιατόριο, με τη συμμετοχή ανώτερων στελεχών 

κυριότερων ταξιδιωτικών γραφείων, αποσκοπώντας στην περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας 

ΕΟΤ μαζί τους. 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι την 3η ημέρα της ATM πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο ξενοδοχείο 

Fairmont Dubai, με θέμα «Greek Luxury Tourism and Gastronomy Workshop 2022», από το ελληνικό 

ταξιδιωτικό πρακτορείο Mideast Travel Worldwide και της Τourism Μedia and Εvents, υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Τουρισμού, της Πρεσβείας Αμπού Ντάμπι και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έλαβαν χώρα ραντεβού B2B των 12 Ελλήνων συμμετεχόντων με 

σημαντικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Επίσης, Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ως τιμώμενη Περιφέρεια, προέβη σε 

σύντομη παρουσίαση του τουριστικού της προϊόντος, με έμφαση στη Ρόδο, ενώ κα Mousbeh, Διευθύνουσα 

Σύμβουλος Mideast Travel Worldwide και επικεφαλής Γρ. ΟΕΥ Ντουμπάι απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό. 

Σημειωτέον ότι η εκδήλωση αποτιμάται ως επιτυχημένη δράση, τόσο από πλευράς διοργανώσεως διμερών 

επιχειρηματικών συναντήσεων, όσο και από πλευράς συμμετοχής τουριστικών πρακτόρων από τα 

ΗΑΕ.  Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω εκδήλωση με φυσική παρουσία είχε επίσης πραγματοποιηθεί το 2018, ενώ 

τα δύο τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, λόγω πανδημίας, 
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