ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δυναμικι παρουςία ελλθνικών επιχειριςεων και φορζων
ςτθν ΕΜΙΤΤ 2018 τθσ Κωνςταντινοφπολθσ κερδίηοντασ το βραβείο
του «Καλφτερου Οργανωμζνου περιπτζρου»
Δυναμικι για μια ακόμθ χρονιά ιταν θ παρουςία ελλθνικών φορζων και επιχειριςεων ςτθν 5θ
μεγαλφτερθ τουριςτικι ζκκεςθ του κόςμου «ΕΜΙΣΣ 2018», που διεξιχκθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ τθσ
Σουρκίασ από 25- 28 Ιανουαρίου 2018, κερδίηοντασ μάλιςτα το βραβείο του «Καλφτερα Οργανωμζνου
Περιπτζρου» τθσ ζκκεςθσ.
Σα ελλθνικά περίπτερα με πολυάρικμεσ αποςτολζσ πλαιςίωναν ο Οργανιςμόσ Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ
Ρόδου (ΠΡΟ.ΣΟΤ.Ρ), Οργανιςμόσ Σουριςμοφ Χαλκιδικισ, ο Διμοσ Αριςτοτζλθ Χαλκιδικισ, ο Πιερικόσ
Οργανιςμόσ Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ και Προβολισ, θ Ζνωςθ Ξενοδόχων Θεςςαλονίκθσ, θ Ζνωςθ
Ξενοδόχων Πιερίασ, επαγγελματίεσ του τουριςμοφ από τουσ Διμουσ ερρών, Πζλλασ,
Αλεξανδροφπολθσ και Καβάλασ, ενώ με δικά τουσ περίπτερα ςυμμετείχαν το Porto Carras και Avance
Car Rental.
Οι ζλλθνεσ επαγγελματίεσ που ζλαβαν μζροσ ςτθν ζκκεςθ είχαν τθν ευκαιρία να λάβουν μζροσ ςτο νζο
ςφςτθμα λειτουργίασ του προγράμματοσ Host Buyers που για πρώτθ χρονιά λειτοφργθςε ςτθν ζκκεςθ.
Μζςα από το πρόγραμμα αυτό ζγιναν περιςςότερα από 250 προκακοριςμζνα ραντεβοφ με Tour
Operators ςε ειδικά διαμορφωμζνο χώρο, τισ πρώτεσ δφο μζρεσ τθσ ζκκεςθσ, κατά τθν διάρκεια των
οποίων ζγιναν καινοφργιεσ ςυμφωνίεσ τουριςτικών προγραμμάτων για τθ νζα ςεηόν.
Σα ελλθνικά περίπτερα προςζλκυςαν αρκετοφσ επιςκζπτεσ τθσ διεκνοφσ ζκκεςθσ αλλά και
εκπροςώπουσ των ζντυπων και θλεκτρονικών ΜΜΕ τθσ Σουρκίασ και άλλων χωρών. Θ κεντρικι ςκθνι
του εκκεςιακοφ κζντρου όπου όλεσ τισ μζρεσ διεξάγοντα καλλιτεχνικζσ εκδθλώςεισ, είχε γεφςθ
Ελλάδασ με τθν παρουςία χορευτικών και μουςικών ςυγκροτθμάτων από τθν Βόρειο Ελλάδα, ενώ μια
ςειρά ςυναντιςεων ζγιναν μεταξφ διμων των δφο χώρων όπου ςυηθτικθκαν οι προοπτικζσ
πολιτιςτικών και τουριςτικών ςυνεργαςιών.
Σον ςυντονιςμό και υποςτιριξθ των ελλθνικών ςυμμετοχών είχε θ PRATO Cooperation LTD, που είναι
και θ αποκλειςτικι αντιπρόςωποσ των μεγαλφτερων κλαδικών εκκζςεων τθσ Σουρκίασ ςτθν ελλθνικι
αγορά.
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Φωτογραφίεσ:
Α

1 . Μεγάλθ θ κινθτικότθτα του περιπτζρου τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ
2. Θ ομάδα του Porto Carras ςτο περίπτερο τθσ μετά τθν απονομι του βραβείου ςτισ ελλθνικζσ ςυμμετοχζσ.

3. Οι αντιδιμαρχοι Ρόδου, κα Μαρίηα Χατηθλαηάρου και κοσ Σζρθ Χατηθϊωάννου μετά τθ ςυνάντθςθ τουσ με
τον διμαρχο Μερςίνασ (Ηεφφριον) Burhanettin Kocamaz.
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