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Η Χώρα το Βάσκων επανεκκινεί τον επιχειρηματικό/συνεδριακό τουρισμό 

 

Οι πρωτότυπες και ευφάνταστες υποδομές, οι θεαματικοί φυσικοί χώροι και η πολλά 

υποσχόμενη, όπως πάντα διαφημίζεται, γαστρονομία τους, έχουν κάνει την χώρα των Βάσκων 

αρκετά ελκυστική για την ποικιλόμορφη αναψυχή που προσφέρει και προτιμάται από πολλούς 

τουρίστες της κατηγορίας επιχειρηματικού και συνεδριακού τουρισμού (MICE, Meetings, 

Incentives, Conferences, Exhibitions). 

Η πλατφόρμα τους, Basque Events, προωθείται μέσω του Υπουργείου Τουρισμού και των 

Συνεδριακών γραφείων του Μπιλμπάο, του Σαν Σεμπαστιάν και του Βικτόριο Γκαστέιζ. Στην 

προώθηση και διάδοση του ιστότοπου συμβάλλουν επίσης και οι επαγγελματικές ενώσεις 

τουριστικών πόρων, οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω πλατφόρμων, 

όπου μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί για οτιδήποτε σχετικό με τις εκδηλώσεις. 

Σύμφωνα με στοιχεία του 2019, υπολογίζεται ότι ο επιχειρηματικός τουρισμός αντιπροσώπευε 

το 17% του συνολικού, με συνολικές δαπάνες 87 εκατ. ευρώ. Η χώρα των Βάσκων, σε επίπεδα 

προ πανδημίας, φιλοξενούσε ετησίως 2.000 εκδηλώσεις, με 400.000 συμμετέχοντες και 100.000 

επιχειρηματίες. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες τα δύο τελευταία χρόνια, οι προσαρμογές και οι 

προσπάθειες που έγιναν για να είναι ασφαλείς όλες οι επαγγελματικές εκδηλώσεις, 

καρποφόρησαν και εκπληρώθηκαν οι στόχοι που είχαν θέσει οι διοργανωτές. Από φέτος, το 

Υπουργείο Τουρισμού ξεκινά εκ νέου δράσεις για την επαναπροώθηση των εκδηλώσεων,  ενώ 

υπολογίζεται ότι ήδη πάνω από το 10% των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα των Βάσκων, 

είναι για επιχειρηματικούς λόγους (ποσοστό μάλιστα που αναμένεται να αυξηθεί). Οι 

προτιμότεροι, στατιστικά, μήνες για εκδηλώσεις είναι ο Ιούλιος, με 29% και ο Σεπτέμβριος και 

Οκτώβριος με 22% αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με την μελέτη της Ibitur MICE, το 2019, το 59% των παρευρισκόμενων στα συνέδρια 

και στις εκδηλώσεις είχαν προβεί σε αναζήτηση για τις κατηγορίες δραστηριοτήτων αναψυχής 

που θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν ενώ το 73% των συμμετεχόντων στα συνέδρια στη 

χώρα των Βάσκων είχαν συμμετάσχει τελικά σε αντίστοιχες δραστηριότητες. 
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