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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ FITUR 2020 

 

Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού FITUR θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη μεταξύ 22 και 26 

Ιανουαρίου τ.έ., στις εγκαταστάσεις της IFEMA, επίσημου διοργανωτή εμπορικών εκθέσεων και 

εκδηλώσεων της πόλης. Η έκθεση αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις τουρισμού 

παγκοσμίως καθώς και την κορυφαία διοργάνωση για την αγορά της Ιβηρικής και της Κεντρικής 

και Λατινικής Αμερικής.  

Στην έκθεση για το 2019 συμμετείχαν 10.487 επιχειρήσεις του κλάδου από 165 χώρες και 

περιοχές. Την έκθεση είχαν παρακολουθήσει περισσότεροι από 142.500 επαγγελματίες στον 

τομέα του τουρισμού και είχαν καταγραφεί περί τους 111.000 επισκέπτες. Σύμφωνα με τους 

διοργανωτές, στη φετινή έκδοση θα παραστούν περισσότεροι από 8.000 δημοσιογράφοι από 68 

χώρες, αποδεικνύοντας τη σπουδαιότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Όπως και κάθε έτος, θα παραστεί επίσημη ελληνική εθνική συμμετοχή, με αντιπροσωπεία του 

Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Επιπλέον, τόσο στο εθνικό 

περίπτερο όσο και ανεξάρτητα από αυτό, θα συμμετάσχουν 24 ελληνικές επιχειρήσεις του 

συγκεκριμένου κλάδου, καθώς και η περιφέρεια Ηπείρου και τα νησιά του Ιονίου. 

Όσοι επισκεφτούν την έκθεση, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους σημαντικότερους 

τουριστικούς προορισμούς της κάθε χώρας αλλά και επιμέρους περιφερειών αυτών καθώς και τις 

νέες τάσεις του τομέα. Αντίστοιχα, οι εκθέτες θα μπορέσουν να προσελκύσουν επιπλέον πελάτες 

παρουσιάζοντας τους προορισμούς και τις δραστηριότητές τους. Παράλληλα, αναμένεται να 

συμμετάσχει ένας μεγάλος αριθμός υψηλόβαθμων στελεχών των επιχειρήσεων τουρισμού, οι 

οποίοι θα αναπτύξουν επιμέρους το επιχειρηματικό τους δίκτυο, θα συνάψουν εμπορικές 

συμφωνίες και θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες στον τομέα του τουρισμού. Στην περσυνή 

έκδοση, πραγματοποιήθηκαν 9.150 επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B) στο πλαίσιο της  έκθεσης, 

ενώ οι αιτήσεις για αυτές είχαν ξεπεράσει τις 49.700.    

Επιπλέον, θα γίνει παρουσίαση των τεχνολογιών του τομέα καθώς και πρακτικές για την 

οικολογική μετάβαση του κλάδου. Η έκθεση χωρίζεται σε εννέα επιμέρους θεματικές ενότητες και 

η κάθε μία εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο είδος τουρισμού. Αυτές είναι οι: Fitur Mice, Fitur Festivals, 

Fitur Gay LGBT+, Fitur Health, Know-how & Export, Fitur Screen, FiturTechY, Fitur Talent και 

Fitur Next. Επίσης, στις 23 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί και το Investour, επαγγελματικό 

συνέδριο για τις τουριστικές επενδύσεις στην Αφρική.  

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για τους επαγγελματίες όλες τις ημέρες της διοργάνωσης και για το 

κοινό στις 25 και 26 του μηνός. Η τιμή για το κοινό είναι 10 ευρώ ενώ για τους επαγγελματίες 

κυμαίνεται μεταξύ των 10 και 30 ευρώ, ανάλογα με την ημερομηνία αγοράς και τη διάρκεια του 

εισιτηρίου.  
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