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Επίσκεψη αντιπροσωπείας ΕΟΤ στο Ντουμπάι (21-25.4.2018) - Διεθνής έκθεση Arabian Travel 
Market – Σεμινάριο για τον Ελληνικό Τουρισμό. 

 
Αντιπροσωπεία ΕΟΤ υπό τον Γενικό Γραμματέα κ. Τσέγα, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο 
Ντουμπάι (21-25.4.2018), σε πλαίσιο συμμετοχής Οργανισμού στην Διεθνή Έκθεση Arabian Travel 
Market -ΑΤΜ(22-25-4.2018) και σε Σεμινάριο για τον ελληνικό τουρισμό (21.4.2018). 
 
A. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, σε 25η διοργάνωση ΑΤΜ αριθμός εκθετών και επισκεπτών 

υπερέβη τους 2.500 και 39.000, αντιστοίχως. Κατά την διάρκειά της, πραγματοποιήθηκαν 28.000 
διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις, οποίες αναμένεται δημιουργήσουν κύκλο εργασιών ύψους 
2.5 δις $ΗΠΑ. Χωροταξική διάρθρωση εκθέσεως περιέλαβε γεωγραφικές ενότητες α’ Αφρικής 
(287) β’ Βορείου και Νοτίου Αμερικής (223), γ’ ηπειρωτικής Ασίας (667) δ’ Αυστραλίας και 
νησιωτικών ασιατικών χωρών (91), ε’ Ευρώπης (947) και στ’ Μέσης Ανατολής (1026).  

Εγκαίνια πραγματοποίησε Αναπληρωτής ηγεμών του Ντουμπάι, Σεϊχης Maktoum bin Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, συνοδευόμενος από κλιμάκιο επισήμων.  

Εθνικό περίπτερο ΕΟΤ φιλοξένησε 12 εκθέτες. Ανεξάρτητες ελληνικές συμμετοχές μεταξύ των 
οποίων εμβληματικά ξενοδοχεία, ανήλθαν σε 11 επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας σημαντική 
αύξηση έναντι του προηγουμένου έτους ( συνολικά 12 εκθέτες). 

Κατά την διάρκεια της εκθέσεως κ. Γενικός Γραμματέας και μέλη Αντιπροσωπείας ΕΟΤ είχαν 
συναντήσεις με σημαντικούς τουριστικούς πράκτορες των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας 
καθώς και με τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους Fly Dubai (ΗΑΕ) και  Fly Nas (Σαουδική 
Αραβία), οποίες προγραμματίζουν την έναρξη τακτικών αεροπορικών συνδέσεων Ντουμπάι - 
Θεσσαλονίκης (Ιούνιος 2018) και Σαουδικής Αραβίας - Ελλάδος αντιστοίχως.  

B. Προηγουμένη εγκαινίων Εκθέσεως ΑΤΜ, πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Τουρισμού και της Πρεσβείας της Ελλάδος στα ΗΑΕ, σεμινάριο (1st Greek Τourism Workshop in 
Dubai) με τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου, οποίες έκαναν παρουσιάσεις σε 
εδώ τουριστικούς πράκτορες, ενώ ακολούθησε πρόγραμμα διμερών επιχειρηματικών 
συναντήσεων. Στη συνέχεια παρετέθη δείπνο (gala dinner), σε  οποίο υπογράφων απηύθυνε 
χαιρετισμό εκπροσωπών Πρεσβεία. Ακολούθησαν ομιλίες Γεν. Γραμματέα και κ. Τσέγα, 
Αναπληρωτή Δ/ντή Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης ΕΟΤ κ. Σαγάνα, καθώς και παρουσιάσεις 
από εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.  
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Η εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο Intercontinental Dubai και συνδιοργανώθηκε 
από το Πρακτορείο Mideast Travel και τον Όμιλο Emirates με την υποστήριξη του ΕΟΤ, κρίνεται 
επιτυχημένη, τόσον από πλευράς διοργανώσεως των διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων, 
όσο και από πλευράς συμμετοχής τουριστικών πρακτόρων από τα ΗΑΕ.    

Κατά γενική εντύπωση εικόνα Ελλάδος ως τουριστικού προορισμού είναι πολύ θετική. Από ελληνικής 
πλευράς, τονίσθηκαν δυνατότητες επεκτάσεως τουριστικής περιόδου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Εξετάσθηκαν τρόποι συνεργασίας μεταξύ ΕΟΤ και ανωτέρω παραγόντων της αγοράς για την 
προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στα ΗΑΕ.  
 

Ντουμπάι, 1η Μαΐου 2018 
 

 Ο Προϊστάμενος 
Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος 

Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. A’ 
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