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Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν (08-12.03.2017) ε 51
η
 Γιεθνής Έκθεση Σοσρισμού 

Βερολίνοσ (Internationale Tourismus Börse/ITB 2017), ζεσξνύκελε σο ε θνξπθαία εκπνξηθή 

έθζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ παγθνζκίσο. Η ITB 2017 θηινμέλεζε 10 ρηιηάδεο εθζέηεο από 184 

ρώξεο ζε 1.092 εκπνξηθά πεξίπηεξα, έλαληη 1.069 πεξηπηέξσλ θαη πεξίπνπ ίδην αξηζκό εθζεηώλ, από 

187 ρώξεο ην 2016. Ο αξηζκόο ησλ εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ ην 2017 ππνρώξεζε ζε 109 ρηι., έλαληη 

120 ρηι. ην 2016 θαη 115 ρηι. ην 2015. Πηώζε, νκνίσο, ζεκείσζε θαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο 

επηζθεπηώλ ηεο Έθζεζεο, –ζπκπεξηιακβάλεη, ζεκεησηέσλ, γεληθό θνηλό επηζθεπηώλ, θαηά ηηο 2 

ηειεπηαίεο εκέξεο ιεηηνπξγίαο-, ν νπνίνο δηακνξθώζεθε ζε 160 ρηι. έλαληη 180 ρηιηάδσλ ην 2016. 

Κύξηα αηηία ηεο ππνρώξεζεο, ζύκθσλα κε ηνπο δηνξγαλσηέο, απεηέιεζαλ νη απεξγηαθέο 

θηλεηνπνηήζεηο ζηα αεξνδξόκηα ηνπ Βεξνιίλνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Εθζέζεσο. 

Σην πιαίζην ηεο ITB 2017 δηνξγαλώζεθε γηα 14
ν
 ζπλερέο έηνο ην ηεηξαήκεξν Δηεζλέο Σπλέδξην 

Τνπξηζκνύ, ην νπνίν ζεκείσζε πξνζέιεπζε-ξεθόξ 28 ρηι. ζπλέδξσλ (αύμεζε 7,7% έλαληη 2016), 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ 72 Υπνπξγνί θαη 11 Υθππνπξγνί από 110 αληηπξνζσπείεο, θαζώο θαη 45 

Πξέζβεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σπλεδξίνπ, 400 νκηιεηέο αλέιπζαλ, ζε ζπλνιηθά 200 ζεκαηηθέο 

ζπλεδξίεο, δηάθνξεο πηπρέο ηνπ ηνπξηζηηθνύ «πξντόληνο», εκβαζύλνληαο αθόκε θαη ζε εηδηθνύ 

ελδηαθέξνληνο ζέκαηα, όπσο γεσπνιηηηθέο θξίζεηο θαη επηπηώζεηο ζηνλ παγθόζκην ηνπξηζκό, 

ηερλεηή λνεκνζύλε θαη επεξρόκελεο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζηνλ θιάδν. 

Η ΙΤΒ θεθαιαηνπνίεζε ην 2017 ηελ ηζρπξή δπλακηθή ηεο παγθόζκηαο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο 

θαη ηηο ζεηηθέο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηώλ, εηδηθά ζε Επξώπε θαη Γεξκαλία, ζπλεπεία ησλ 

ζηαζεξώλ νηθνλνκηθώλ πξννπηηθώλ θαη ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο αλεξγίαο. Σύκθσλα κε 

ζηνηρεία ηνπ Εθζεζηαθνύ Οξγαληζκνύ „Messe Berlin“, ηα 2/3 ησλ εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ ηεο 

Εθζέζεσο είραλ εμνπζηνδόηεζε γηα άκεζε αγνξά ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ΙΤΒ, πιένλ ηνπ 80% ησλ κειώλ ηνπ ITB Buyers Circle (θιεηζηόο «Επηρεηξεκαηηθόο Κύθινο» 1.000 

κειώλ, επηζθεπηώλ ηεο ΙΤΒ κε εμνπζηνδόηεζε αγνξάο πξντόλησλ θαη εηδηθά πξνλόκηα) δηέζεηε 

ραξηνθπιάθην 500 ρηι. Επξώ θαη άλσ, ελώ 1/3 ησλ επηζθεπηώλ-αγνξαζηώλ είρε πξνο δηάζεζε πνζά 

άλσ ησλ 10 εθαη. Επξώ γηα επηηόπνπ αγνξά ηνπξηζηηθώλ «παθέησλ». Τν ύςνο ησλ ηνπξηζηηθώλ 

επηρεηξεκαηηθώλ ζπκθσληώλ, θαη΄ εθηίκεζε ησλ δηνξγαλσηώλ, πνπ ζπλήθζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ITB 2017, αλήιζε ζε 7 δηο Επξώ (2016: 7 δηο Επξώ, 2015: 6,7 δηο Επξώ). 

Όζνλ αθνξά ηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο, πέξαλ ησλ πιένλ «παξαδνζηαθώλ» ηνπξηζηηθώλ θιάδσλ, 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ ηελ ηζρπξόηεξε δπλακηθή επέδεημε ν ηαρύηαηα αλαπηπζζόκελνο ηαηξηθόο 

ηνπξηζκόο, ε πξνζνρή ησλ επηζθεπηώλ εζηηάζηεθε ζε κεγάιν βαζκό: 



α) Σε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ηαμηδησηηθή αζθάιεηα, ιόγσ ηεο παγθόζκηαο γεσπνιηηηθήο 

αζηάζεηαο, θαη 

β) Σηελ θαηλνηνκία θαη ηνπξηζηηθή ηερλνινγία, ήηνη ζέκαηα πνπ αθνξά ζε θηλεηέο ηαμηδησηηθέο 

εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο, ςεθηαθά ζπζηήκαηα πιεξσκώλ, ςεθηαθό κάξθεηηλγθ, κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο θαη ζπλαθείο ηνπξηζηηθέο θαη ηαμηδησηηθέο ηερλνινγίεο. Μάιηζηα, ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο από πιεπξάο εθζεηώλ, ην αληίζηνηρν ζεκαηηθό ηκήκα ηεο ITB “eTravel World”, 

επεθηάζεθε ην 2017 ζε 2 αίζνπζεο, έλαληη 1 ην 2016, θαηαδεηθλύνληαο ηνηνπηνηξόπσο ηνπο 

επηηαρπλόκελνπο ξπζκνύο κεηάβαζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ζηε λέα, ςεθηαθή επνρή. 

Τελ ΙΤΒ 2017 παξαθνινύζεζαλ πεξηζζόηεξνη από 5 ρηι. δηαπηζηεπκέλνη δεκνζηνγξάθνη, από 

76 ρώξεο, θαζώο θαη 450 blogger από 34 ρώξεο. 

Τηκώκελε ρώξα ην 2017 ήηαλ ε Μπνηζνπάλα. 

 

Δλληνική σσμμετοτή 
 

Η Ειιάδα είρε ηζρπξή παξνπζία ζηελ ΙΤΒ 2017 κε 147 εθζέηεο (έλαληη 121 ην 2016), κεηαμύ 

ησλ νπνίσλ μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη όκηινη, ηνπξηζηηθά γξαθεία, επηρεηξήζεηο παξνρήο 

ηαμηδησηηθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη 43 ζεζκηθνί Εθζέηεο (Πεξηθέξεηεο, Πόιεηο/Νήζνη θαη 

Τνπξηζηηθνί Φνξείο). 76 εθ ησλ ζπλνιηθά 147 Ειιήλσλ εθζεηώλ θηινμελήζεθαλ ζην πεξίπηεξν ηνπ 

ΕΟΤ (πιήξεο θαηάινγνο ησλ Ειιήλσλ Εθζεηώλ ζηελ ΙΤΒ 2017 δύλαηαη λα αληιεζεί από ηνλ 

ππεξζύλδεζκν https://www.virtualmarket.itb-berlin.com/en/exhibitors?country%5B0%5D=593875). 

Τα ειιεληθά πεξίπηεξα ζηελ ΙΤΒ 2017 επηζθέθηεθε ε Υπνπξγόο Τνπξηζκνύ θ. Ε. Κνπληνπξά, 

ζπλνδεπόκελε από ηνλ Γ. Γ. ΕΟΤ θ. Δ. Τξπθσλόπνπιν.  

Τα αλσηέξσ θαηαδεηθλύνπλ ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο ΙΤΒ, θαζώο θαη ηνπ παξάιιεινπ Δηεζλνύο 

Σπλεδξίνπ Τνπξηζκνύ, σο δηεζλώο θνξπθαίσλ εηήζησλ γεγνλόησλ ζηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν, θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δηνξγαλώλεηαη πιήζνο εθδειώζεσλ, παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο, 

αιιά θαη ζπλάπηνληαη ηνπξηζηηθέο ζπκθσλίεο θαη πξαγκαηνπνηνύληαη αγνξέο αμίαο πνιιώλ 

εθαηνκκπξίσλ Επξώ. 

Παξάιιεια, ε ηζρπξή παξνπζία ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ, ηόζν ζεζκηθά, όζν θαη 

επηρεηξεκαηηθά, αιιά θαη ε κεγάιε επηζθεςηκόηεηα ησλ ειιεληθώλ πεξηπηέξσλ, απνδεηθλύνπλ ηελ 

ειθπζηηθόηεηα ηεο ρώξαο καο σο πςειώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ. 

Επηζεκαίλεηαη σζηόζν όηη θιεηδί επηηπρίαο απνηεινύλ όρη κόλν ε ζηαζεξή θαη πνηνηηθή 

ζπκκεηνρή ζηελ ΙΤΒ θαη ε ζηνρεπκέλε πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνύ καο πξντόληνο, αιιά θαη ε 

ζπλερήο αλαβάζκηζή ηνπ, ώζηε λα θαηαζηεί καθξνπξόζεζκα ειθπζηηθόηεξν ζε ηνπξίζηεο 

πςειόηεξνπ εηζνδεκαηηθνύ επηπέδνπ θαη λα βειηησζεί ε ζρέζε κέζεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο αλά 

ηαμίδη, ε νπνία εκθαλίδεη ζεκαληηθή θάκςε ηα ηειεπηαία έηε.  
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