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Διεθνής έκθεση Τουρισμού, Fitur 2021: κίνητρα για την προσέλκυση εκθετών 

 

Η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση της Μαδρίτης και μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις τουρισμού 

παγκοσμίως, η Fitur του επόμενου έτους, θα διεξαχθεί κανονικά μεταξύ 20 και 24 Ιανουαρίου 

2021. Την απόφαση ανακοίνωσε ο επίσημος φορέας διοργάνωσης εκδηλώσεων και εμπορικών 

εκθέσεων της Μαδρίτης, Ifema ενώ η ημερομηνία αφορά τη συνήθη περίοδο κατά την οποία 

εορτάζεται η συγκεκριμένη έκθεση. Οίκοθεν νοείται ότι ο οργανισμός έχει δηλώσει ότι θα 

ακολουθηθούν αυστηρά τα πρωτόκολλα υγιεινής για τη διασφάλιση της υγείας των εκθετών και 

των επισκεπτών ως προς την πραγματοποίηση των αναγκαίων επιχειρηματικών επαφών. 

Σημαντική πρωτοβουλία του οργανισμού αποτελεί η απόφαση να μειώσει τα κόστη για 

τους δυνητικούς εκθέτες που θα δηλώσουν συμμετοχή έως και τις 31 Ιουλίου. 

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν και στην έκδοση του 2020 και θα κλείσουν 

την ίδια ή μεγαλύτερη έκταση περιπτέρου, θα έχουν έκπτωση 15% στην τιμή του χώρου. 

Στις υπόλοιπες η έκπτωση μειώνεται στο 8%. 

Σημειώνεται ότι η Fitur εορτάζεται από το 1981 και οι εκθέτες φθάνουν τους 11.040 ενώ οι 

επισκέπτες της έκθεσης ξεπερνούν τους 255.000, έχοντας αντίκτυπο στην οικονομία της 

πρωτεύουσας περί τα 333 εκ. ευρώ. Όπως και τα προηγούμενα έτη, και στην 41η έκδοση 2021, 

επιδιώκεται η πραγματοποίηση μεγάλου κύκλου επιχειρηματικών επαφών ενώ πέραν της 

ευρείας ποικιλίας διαφορετικών θεματικών τουρισμών που παρουσιάζονται, την έκθεση 

ολοκληρώνουν ενημερωτικές ομιλίες με τη συνεργασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 

και των σημαντικότερων τουριστικών κλαδικών ενώσεων της χώρας, ΕXCELTUR και 

ΗOSTELTUR.  

Η ανακοίνωση της διεξαγωγής της έκθεσης από τον Ifema τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχει 

διττό ρόλο: αφενός να ενημερώσει και να διαβεβαιώσει για την πραγματοποίηση της έκθεσης και 

τις προσφερόμενες εκπτώσεις, αφετέρου για την παρουσίαση της Μαδρίτης και της Ισπανίας 

γενικότερα, ως ασφαλών τουριστικών προορισμών, προκειμένου να επιστρέψουν οι τουρίστες 

στη χώρα, η οποία, παραδοσιακά, βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, τόσο σε αριθμό 

τουριστών όσο και συνολικά έσοδα από αυτόν.  

Εξαιτίας της μεγάλης εξάπλωσης του SARS CoV-2 στην Ισπανία, η χώρα έχει καθυστερήσει, σε 

σύγκριση με τους ανταγωνιστές της, στο άνοιγμα των συνόρων της, το οποίο τελικά θα 

πραγματοποιηθεί στις 21 του μηνός για τις χώρες Σένγκεν, εκτός της Πορτογαλίας, με την οποία 

τα σύνορα θα ανοίξουν την 1η Ιουλίου, όπως και με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεδομένης της 

μικρότερης εξάπλωσης του ιού στις Βαλεαρίδες Νήσους, η Κοινότητα έθεσε σε ισχύ από τις 15 

Ιουνίου, πιλοτικό πρόγραμμα, στο οποίο θα καταφθάσουν στα νησιά της Πάλμα δε Μαγιόρκα, 

Ίμπιζα και Μινόρκα, 10.900 Γερμανοί τουρίστες μέσω 47 προγραμματισμένων πτήσεων έως και 

το τέλος του Ιουνίου. Τέλος, στις 18 τ.μ. αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση των εξιδεικευμένων 

κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη του τομέα του τουρισμού, τα οποία περιμένει με ενδιαφέρον 
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το σύνολο των ισπανικών φορέων και του επιχειρηματικού κόσμου που δραστηριοποιείται σε 

αυτόν. 
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