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Παρασκευή, 04/03/2016 | Τουρισμός

Πρόγραμμα δράσεων για την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό καθώς και για τη στήριξη των νησιών του Αιγαίου που
έχουν δεχθεί πιέσεις από τις προσφυγικές ροές, έχει καταρτίσει η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Έλενα
Κουντουρά.

 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, οι δράσεις αυτές έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται εν όψει της νέας τουριστικής
περιόδου με στόχο την ενίσχυση του μεριδίου της αγοράς και την αύξηση των δημοσίων εσόδων το 2016.
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Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, η αναπληρώτρια υπουργός ολοκλήρωσεεθνικές συμφωνίες με τους
μεγάλους Tour Operators της Ευρώπης και της Ρωσίας για αύξηση μεριδίου, επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου και δημιουργία νέων εγχώριων τουριστικών προορισμών. Ο ελληνικός
τουρισμός διεισδύει σε νέες αγορές, διεκδικώντας νέες απευθείας πτήσεις τη θερινή περίοδο με
Κίνα, Κορέα, Μέση Ανατολή και ΗΠΑ.
 
Επιπλέον, υλοποιείται στοχευμένο πρόγραμμα προώθησης και προβολής της Ελλάδος στο
εξωτερικό που περιλαμβάνει κοινό πρόγραμμα διαφημιστικών ενεργειών με διεθνείς Tour Operators
για διατήρηση και αύξηση μεριδίου αγοράς και στοχευμένη προώθηση για τις προκρατήσεις/
κρατήσεις τελευταίας στιγμής, μέσα από καμπάνιες, διαδίκτυο, social media κ.τ.λ.
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η συνολική εικόνα του ελληνικού τουρισμού
παρουσιάζει θετικό πρόσημο, σύμφωνα και με την πλέον πρόσφατη εικόνα στις κρατήσεις. Όπως
τονίζεται, η διαφαινόμενη μέχρι στιγμής διστακτικότητα στις προκρατήσεις για ορισμένους
προορισμούς οφείλεται στη συγκράτηση των κρατήσεων στην Ευρώπη συνολικά, λόγω του

γενικότερου κλίματος και των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.
 
Ειδικότερα, οι συντονισμένες δράσεις που υλοποιεί το υπουργείο και ο ΕΟΤ για την τόνωση των νησιών που δέχθηκαν πιέσεις περιλαμβάνουν:
 
• Προώθηση και στήριξη των προορισμών από την αναπληρώτρια υπουργό, κ. Έλενα Κουντουρά στη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB στο
Βερολίνο την ερχόμενη εβδομάδα, όπου διαμορφώνονται οι ετήσιες πωλήσεις για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια τουριστική αγορά.
• Διοργάνωση Fam Trips δημοσιογράφων, bloggers και Tour Operators από το υπουργείο και τον ΕΟΤ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
Ενημέρωσης, στα νησιά Κω, Σάμο, Λέσβο, Χίο για την προβολή της ομορφιάς των προορισμών και της εικόνας ομαλότητας που παρουσιάζουν. Η
συγκεκριμένη δράση θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση και πλήρη λειτουργία των Κέντρων Ταυτοποίησης, τα οποία θα είναι αθέατα, απολύτως
ελεγχόμενα και μακριά από περιοχές και χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος.
• Στήριξη των προκρατήσεων των νησιών με ειδικό κονδύλι για κοινές δράσεις προβολής του ΕΟΤ και των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου σε
συνεργασία με τους Tour Operators.
• Συμμετοχή και παρουσία των νησιών στις εκθέσεις του ΕΟΤ χωρίς επιβάρυνση
• Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπάνιας social media από το υπουργείο με τη στήριξη των Περιφερειών και του ΣΕΤΕ με στόχο την ενίσχυση των
προκρατήσεων και των κρατήσεων τελευταίας στιγμής στα νησιά.
• Πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ενίσχυση
της τουριστικής κίνησης στα νησιά.
• Πρόγραμμα παρακολούθησης και κατεύθυνσης θετικής δημοσιότητας των νησιών στις χώρες Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία και ΗΠΑ από τον
ΕΟΤ, τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και το ΣΕΤΕ.
 
Επιπλέον θα υποστηριχθεί και ο τουρισμός στην Αττική για να διατηρηθεί η ενισχυμένη δυναμική του τα τελευταία χρόνια ως προορισμός city-break,
κρουαζιέρας και Αθηναϊκής Ριβιέρας.
 
Σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, την Περιφέρεια Αττικής, το Δήμο Αθηναίων και την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής θα
διασφαλίζεται η ελεγχόμενη κατεύθυνση των προσφυγικών ροών μακριά από τις τουριστικές περιοχές, η ενίσχυση της τουριστικής αστυνομίας για την
εξυπηρέτηση των επισκεπτών στις πύλες εισόδου και τα τουριστικά σημεία, και η ενισχυμένη προβολή του προορισμού στο εξωτερικό.

ΒΙΛΛΑ Δεξιώσεων
TZOVANNI
Από 21 Ευρώ το
άτομο,μενού,χώρος &
στολισμός.
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12/07/17 - 05:52
Eκδόσεις για την τουριστική προβολή της Λέσβου από τον Φορέα Τουρισμού Μολύβου.
(/articles/news-categories/toyrismos/ekdoseis-gia-tin-toyristiki-provoli-tis-lesvoy-apo-ton-forea)

Ολοκληρώθηκαν πριν λίγες ημέρες οι νέες εκδόσεις για την τουριστική προβολή της Λέσβου, από τον
Φορέα Τουρισμού Μολύβου. Οι εκδόσεις θα διανέμονται σε κάθε επισκέπτη της Λέσβου από τα μέλη του
δικτύου  και από συγκεκριμένα σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

 
...

(/articles/news-categories/toyrismos/stin-ygeia-tis-

lesvoy-sto-el-venizelos)

11/07/17 - 16:40
«Στην υγειά» της Λέσβου στο «Ελ. Βενιζέλος» (/articles/news-categories/toyrismos/stin-ygeia-tis-lesvoy-sto-el-

venizelos)

Το Επιμελητήριο Λέσβου σε συνεργασία με τον Αερολιμένα Αθηνών Ελ.Βενιζέλος πραγματοποίησε με
μεγάλη επιτυχία την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 εκδήλωση προβολής των τοπικών προϊόντων και της
παραγωγικής φυσιογνωμίας της Λέσβου. 

Πιο συγκεκριμένα στην Κεντρική Αίθουσα...
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(/articles/news-categories/toyrismos/metra-stirixis-gia-

toys-seismopliktoys-tis-lesvoy-apo-programma)

05/07/17 - 18:39
Μέτρα στήριξης για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου από το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού
της Αγροτικής Εστίας (/articles/news-categories/toyrismos/metra-stirixis-gia-toys-seismopliktoys-tis-lesvoy-apo-programma)

Ειδικά μέτρα για την στήριξη των σεισμοπλήκτων της Λέσβου περιλαμβάνει το πρόγραμμα κοινωνικού
τουρισμού της Αγροτικής Εστίας.

 
Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν το νησί ως προορισμό θα έχουν διπλάσιο χρόνο παραμονής, δέκα
ημερών και πληρωμένα ναύλα, ενώ τα δελτία κοινωνικού...

Το Θαύμα του 2017

Δες Εδώ

Όχι πια λίπος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση
στο αδυνάτισμα που δεν ήξερες μέχρι τώρα!
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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