ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Βουδαπέστη, 10 Μαρτίου 2014
Διεξαγωγή Διεθνούς Έκθεσης Ταξειδίων και Τουρισμού
«TRAVEL-UTAZÁS 2014»
Πραγματοποιήθηκε, από 27 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου στη Βουδαπέστη,
στους χώρους της “HUNGEXPO”, του μεγαλύτερου εκθεσιακού φορέα της
Ουγγαρίας, η 37η Διεθνής Ετήσια Έκθεση Ταξειδίων και Τουρισμού με την
επωνυμία «TRAVEL-UTAZAS 2014».
Στη φετινή Έκθεση συμμετείχαν, συνολικά, 203 εκθέτες (τουριστικές
επιχειρήσεις και γραφεία ταξειδίων) που προωθούν προορισμούς εντός και εκτός
Ουγγαρίας. Φέτος η Τυνησία ήταν η τιμώμενη χώρα και το Pécs η τιμώμενη πόλη
της Ουγγαρίας (229 χλμ. νότια της Βουδαπέστης).
Από πλευράς εθνικών συμμετοχών, ξεχώρισαν τα περίπτερα της Αιγύπτου,
Βουλγαρίας, Ιταλίας (περιοχή Emilia-Romagna), Κροατίας, Μαρόκου, Ρουμανίας
και Τουρκίας. Εθνικές συμμετοχές είχαν επίσης: Αλβανία, Αυστρία, Βραζιλία,
Ινδία, Κύπρος, Μάλτα, Πολωνία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Ινδονησία,
Δομινικανή Δημοκρατία και Τζαμάικα.
Επίσης σε κεντρικό σημείο του εκθεσιακού χώρου υπήρχε ειδικά
διαμορφωμένη νησίδα, έκτασης 500 τ.μ. περίπου, με θεματικό περιεχόμενο
«Afrika Expo», όπου φιλοξενούσε χώρες της αφρικανικής ηπείρου (Αγκόλα,
Γουϊνέα, Κένυα, Ναμίμπια, Νότιος Αφρική, Τανζανία και Σουδάν). Παράλληλα
υπήρχαν ταξειδιωτικά γραφεία τα οποία προωθούσαν εξειδικευμένους
τουριστικούς προορισμούς για Γαλλία, Η.Π.Α, Ιορδανία, Ισραήλ και Ταϋλάνδη.
Από πλευράς ελληνικού ενδιαφέροντος, συμμετείχε, με δικό της περίπτερο,
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (περιοχές Θεσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας και
Χαλκιδικής), ενώ στον ίδιο χώρο φιλοξενήθηκε και η Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων
Δωματίων και Διαμερισμάτων Νομού Πιερίας.
Από τις ομογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις της Ουγγαρίας, το
ταξειδιωτικό Πρακτορείο “APOLLON TRAVEL” ήταν το μόνο που συμμετείχε, ενώ
στον ευρύτερο χώρο της Έκθεσης υπήρχαν έξι άλλα ταξειδιωτικά γραφεία και tour
operators (Grand Tours, Green Travel, Kartago Tours, Neckermann, Sun & Fun
και Unitravel), που συμπεριλάμβαναν στα δικά τους προγράμματα τουριστικούς
προορισμούς στην Ελλάδα.
Ο Πρέσβυς της Ελλάδας στην Ουγγαρία, κ. Δημήτρης Γιαννακάκης, καθώς
και η Διευθύντρια του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Αυστρίας (αρμόδια και για την Ουγγαρία),
κα Αθηνά Μπαμπάκου, επισκέφθηκαν τους χώρους της Έκθεσης και
συναντήθηκαν με τους αρμόδιους των tour operators που περιλαμβάνουν
ελληνικούς προορισμούς στα προγράμματά τους. Στις συναντήσεις δόθηκε η
δυνατότητα συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων καθώς και εκτιμήσεων και
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προβλέψεων από πλευράς επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου για τη φετινή
τουριστική περίοδο.
Οι εν λόγω τουριστικοί παράγοντες εκτιμούν ότι και τη φετινή τουριστική
περίοδο θα υπάρξει αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς Ελλάδα (εκτίμηση
αύξησης περίπου +12%), χωρίς όμως να είναι σε θέση ακόμη να προσδιορίσουν το
ακριβές ποσοστό. Εξ άλλου, όπως τόνισαν, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η
τρέχουσα οικονομική κατάσταση της ουγγρικής οικονομίας, η οποία επηρεάζει
άμεσα την τουριστική ροή προς προορισμούς του εξωτερικού, ενώ αναμένεται να
σχηματισθεί σαφέστερη εικόνα αμέσως μετά τις ουγγρικές βουλευτικές εκλογές της
6ης Απριλίου 2014.
Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και ειδικότερα η «διολίσθηση» της
συναλλαγματικής ισοτιμίας του ουγγρικού φιορινιού-HUF, κυρίως έναντι του ευρώ
(1 €=310 HUF το 2014 έναντι 1 €=296 HUF το 2013), επηρεάζει πρωταρχικώς
τους προορισμούς προς Ελλάδα, έναντι των κυριότερων ανταγωνιστών (Τουρκία,
Κροατία, Βουλγαρία). Επιπροσθέτως, η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, όσον
αφορά πλέον στη δυνατότητα χρήσης κουπονιών κοινωνικού τουρισμού μόνο για
τουριστικούς προορισμούς εντός της Ουγγαρίας, αναμένεται να επηρεάσει την
ζήτηση προς τουριστικούς προορισμούς του εξωτερικού.
Ταυτόχρονα με την Έκθεση «TRAVEL-UTAZAS 2014» (εκθεσιακός χώρος Α),
διοργανώθηκαν επίσης το 8ο Σαλόνι Τροχόσπιτων “Karavan Saloon” (εκθεσιακός
χώρος F) και η 7η Έκθεση Ποδηλάτων “Bringa Expo” (εκθεσιακός χώρος G).
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το σύνολο των εκθετών για όλες τις ανωτέρω
εκδηλώσεις ανήλθε σε 430 συμμετοχές, σε συνολική έκταση 34.000 τ.μ.

___________________________________________________________________________
Δ/νση: Szegfű u. 3, 1063 Budapest
Τηλ.: +36 1 4132612, +36 1 4132613, Fax: +36 1 3217403
Ιστοσελίδα: www.agora.mfa.gr/hu98 ,e-mail: ecocom-budapest@mfa.gr , greekcom@t-online.hu

