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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πρεσβεία της Ελλάδος     
Σιγκαπούρη  

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
 

     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ITB-ASIA 
    (17-19/10/2018) – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Στις 17/10 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού ITB ASIA 
(Σιγκαπούρη 17-19/10/2018) στην οποία η χώρα μας εκπροσωπήθηκε, για δεύτερη 
χρονιά,  με εθνικό περίπτερο υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και την συμμετοχή πέντε 
ελληνικών  τουριστικών  εταιρειών.  
                 Η ITB ASIA αποτελεί κορυφαία τουριστική έκθεση στην Ασία και 
παραμένει μία  από τις σπουδαιότερες  επιχειρησιακές πλατφόρμες συνδέοντας 
εκθέτες και αγοραστές από όλο τον κόσμο, με τους βασικούς φορείς λήψης 
αποφάσεων στην τουριστική βιομηχανία (MICE, Corporate and Leisure).  Στην 
έκθεση με κεντρικό θέμα «Travel Reimaginated» συμμετείχαν κορυφαίες 
ξενοδοχειακές μονάδες, διεθνή τουριστικά πρακτορεία, ηλεκτρονικές μηχανές 
αναζήτησης και ΜΜΕ του τουρισμού.  
                Η ατζέντα της φετινής έκθεσης, η οποία ήταν προσανατολισμένη στο 
μουσουλμάνο τουρίστα, ανέδειξε τις νέες τάσεις της τεχνολογίας, οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις πολυδιάστατες απαιτήσεις των  ταξιδιωτών, εστιάζοντας στο 
προφίλ του μουσουλμάνου ταξιδιώτη, ενώ ανέδειξε την επιρροή των Kινέζων 
ταξιδιωτών στην ταξιδιωτική αρχιτεκτονική και το πώς η τουριστική βιομηχανία 
μπορεί να επωφεληθεί από αυτούς. Προβλήθηκαν επίσης οι μελλοντικές τάσεις 
διανομής του τουριστικού προϊόντος, ανά τον κόσμο, από τις εταιρείες booking.com, 
Hotelbeds Group, Jacobs Media Group, KAYAK, Skyscanner and Triptease.  
            Οι συμμετοχές στην έκθεση αυξήθηκαν κατά 20% σε σχέση με πέρσι, 
συγκεντρώνοντας πάνω από 1.000 εκθέτες και πάνω από 1.000 buyers,  ενώ 
σημειώθηκε μεγαλύτερη συγκριτικά,  παρουσία εθνικών και περιφερειακών 
οργανισμών τουρισμού όπως Άμπου-Ντάμπι, Μποτσουάνα, Κροατία, Μαυρίκιος, 
Παπούα Νέα Γουινέα, Φουκουόκα, Κανσαϊ, Ροβανιέμι, αλλά και ευρωπαϊκών όπως 
Ουκρανία, Σλοβακία, Πολωνία και  Σαράγεβο. Επίσης αύξηση 125% σε σχέση με 
πέρυσι σημειώθηκε στη συμμετοχή ξενοδοχειακών μονάδων όπως: Best Western 
International, Intercontinental Hotels Group, Melia Hotels International, World Wide 
Groups, Pan Pacific Hotel Group, Radisson Hotel Group WorldHotels Group AG ΚΑΙ 
Wyndham Hotel Group. 
              Τέλος, μεγάλες εταιρείες ΜΜΕ  και διαδικτυακές πλατφόρμες έδωσαν τις 
κατευθύνσεις σχετικά με τη βελτίωση και προσαρμογή του τουριστικού μάρκετινγκ 
(ειδικότερα  Destination Marketing) στις διαφορετικές ανάγκες των τουριστών 
σύμφωνα με το προφίλ τους (BBC global News, ESL Gaming, Google, Laliga, 
Yahoo, Ogilvy & Mather, Twitter). 
               Στο ελληνικό περίπτερο εκτός από τον ΕΟΤ και την Ένωση Ελληνικών 
Τουριστικών Πρακτορείων συμμετείχαν οι κάτωθι εταιρείες:  
1) ATHENS EXPRESS (www.athens-express.gr ). Η εταιρεία προσφέρει τουριστικά 
προϊόντα υψηλής ποιότητας σε ταξιδιωτικούς πράκτορες σε όλο τον κόσμο.  
2)CELESTYAL CRUISES (www.celestyalcruises.com ). Είναι εταιρεία 
εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα στην κυρίαρχη γραμμή κρουαζιέρας 
που εξυπηρετεί τα ελληνικά νησιά και την ανατολική Μεσόγειο. Η εταιρεία 
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εκμεταλλεύεται δύο σκάφη μεσαίου μεγέθους, για την παροχή εξατομικευμένων 
υπηρεσιών.  
3) ELECTRA HOTELS & RESORTS (www.electrahotels.gr). Η εταιρεία διαθέτει 
πέντε μεγάλα ξενοδοχεία: τρία στην Αθήνα, ένα στη Ρόδο και ένα στη Θεσσαλονίκη 
παρέχοντας  πολυτελείς υπηρεσίες και δομές φιλοξενίας. 
4)TOUR GREECE (www.tourgreece.gr ) Η εταιρεία έχει πολυετή παρουσία στον 
ελληνικό τουρισμό, προσφέροντας ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες 
στον εισερχόμενο τουρισμό για wholesalers τουριστικούς πράκτορες (MICE, 
Leisure).  
5) HETCO TOURS (www.hetcotours.com ) H εταιρεία που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της εξατομικευμένης κρουαζιέρας συνδυάζοντας πακέτα με εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού όπως οινοτουρισμού και θρησκευτικού τουρισμού.   
               
                Το ελληνικό περίπτερο βρισκόταν σε κεντρικό σημείο της έκθεσης και 
απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από τους διεθνείς επισκέπτες, τα ΜΜΕ και στους 
κλαδικούς φορείς της Σιγκαπούρης που το επισκέφθηκαν.  
                Κατά τη διάρκεια της έκθεσης η υπογράφουσα ήρθε σε επαφή με τις 
ελληνικές επιχειρήσεις καταγράφοντας τις ανάγκες και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν στις αγορές της ΝΑ Ασίας και ειδικότερα της Σιγκαπούρης, ενώ 
συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αγορές αυτές για την προώθηση του 
τουριστικού προϊόντος της Ελλάδος, εν μέσω ισχυρού ανταγωνισμού από Τουρκία, 
Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία. Επίσης τους παρουσιάστηκε το προφίλ και οι 
ιδιαιτερότητες του σ/τουρίστα, για την εξατομίκευση του τουριστικού προϊόντος της 
χώρας μας, ώστε να διαμορφωθεί ανάλογα, υπό το φώς των ευκαιριών που 
παρουσιάζονται από τη διενέργεια της απευθείας πτήσης Αθήνας-Σιγκαπούρης 
(κάθε δεύτερη μέρα).  
               Εποικοδομητική ήταν επίσης η συζήτηση με τον Αναπληρωτή Γενικό 
Γραμματέα ΕΟΤ κ. Γούλιο, ο οποίος εκτός από τη θεσμική του ιδιότητα διαθέτει 
πολυετή εμπειρία στον τομέα προώθησης και προβολής (advertising-promotion) και 
ενημερώθηκε για την δικτύωση που καλλιεργείται από την πλευρά μας με τους 
αρμόδιους τουριστικούς φορείς της χώρας. Διερευνήθηκε το ενδεχόμενο 
παρουσίασης της χώρας μας στην Ένωση Τουριστικών Πρακτορείων Σιγκαπούρης 
και σε opinion leaders στη Σιγκαπούρης, από τον ΕΟΤ στο πλαίσιο παράλληλης 
προωθητικής εκδήλωσης, η οποία θα οργανωθεί από πλευράς μας εντός του 2019, 
καθώς και η οργάνωση work shops για τον ελληνικό τουρισμό.  
Συζητήθηκε επίσης η ενίσχυση των δράσεων FAM TRIPS από τη Σιγκαπούρη προς 
την Ελλάδα το 2019, προκειμένου η χώρα μας να αποκτήσει μεγαλύτερη 
αναγνωρισιμότητα στο σιγκαπουριανό κοινό, καθώς και η συνεργασία με 
αεροπορικές εταιρείες της περιοχής για τη διαφήμιση της Ελλάδος ως τελικού 
προορισμού, οι οποίες κάνουν transit στην Σιγκαπούρη (κυρίως Αυστραλία).  
                    
              Κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης οι ελληνικές εταιρείες είχαν την 
ευκαιρία να  έρθουν σε επαφή με τουριστικούς πράκτορες από όλο τον κόσμο και να 
κλείσουν συμφωνίες προωθώντας τα υψηλής ποιότητας τουριστικά προϊόντα της 
χώρα μας. Ιδιαίτερη ζήτηση εκδηλώθηκε για την ελληνική κρουαζιέρα από Ασιάτες 
tour operators και ειδικότερα η εξατομικευμένη κρουαζιέρα, την οποία επιζητούν οι 
Ασιάτες τουρίστες, με υψηλό εισόδημα,  οι οποίοι ταξιδεύουν στη χώρα μας.  
 
    
 
 
 
 
 

            Η Διευθύνουσα  
Βασιλική Δ. Κουσκούτη  
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