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«Προτεραιότητα η κρουαζιέρα για τον ελληνικο τουρισµό»
Ετήσιο το Συνεδριο CRUISEinGREECE δήλωσε ο πρόεδρος του
ΕΟΤ- Τεράστια τα περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου τόνισε ο
πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ
«Πάνω από 400 εκατ. Ευρώ ευρώ θα µπορούσαν να εισρεύσουν στην
χώρα µας, εάν η κρουαζιέρα αναπτυσσόταν σε ποσοστό µόλις 2%» ,
τόνισε ο πρόεδρος του HATTA Γιάννης Ευαγγέλου σε συνέντευξη
Τύπου που δόθηκε στο Ξενοδοχείο ELECTRA µε αφορµή την διεξαγωγή
του Συνεδρίου CRUISEinGREECE. που συνδιοργανώνει στις 26 και 27
Ιουνίου ο ΗΑΤΤΑ, και ο Οργανισµός SEATRADE, µε την συνεργασία
του ΕΟΤ.

«Η κρουαζιέρα συνιστά προτεραιότητα της τουριστικής µας πολιτικής»
δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΟΤ Αθανάσιος Οικονόµου,
συµµετέχοντας στο πάνελ οµιλητών, ο οποίος ανακοίνωσε την απόφαση της
ηγεσίας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης να καθιερωθεί σε ετήσια
βάση το Συνέδριο CRUISEinGREECE, ώς ένα πρώτο βήµα έµπρακτης
στήριξης στον τουριστικό αυτό προϊόν.

Κοινή ήταν επίσης η διαπίστωση του πάνελ των οµιλητών ότι ο κλάδος
των κρουαζιερόπλοιων έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης στην χώρα
µας, ενώ η εικόνα που παρουσιάζει είναι
δυσανάλογη
µε τις
αντικειµενικές του δυνατότητες.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός, όπως δήλωσε ο κ. Γιάννης Ευαγγέλου, ότι
η συνολική εκροή της διεθνούς κρουαζιέρας προς την οικονοµία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πλέον ξεπεράσει τα 19 δις ευρώ ετησίως,
καταδεικνύοντας την σηµαντική συµβολή του κλάδου στην οικονοµία
της Γηραιάς Ηπείρου.

«Η Ιταλία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία, η Ισπανία, η Φινλανδία
και η Γαλλία συγκεντρώνουν περίπου το 85% της συνολικής αυτής
εκροής, ενώ η Ελλάδα µοιράζεται ένα µικρό κλάσµα του 15% που
περισσεύει για τις υπόλοιπες χώρες», τόνισε ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ.
Υπό αυτό το πρίσµα το CRUISEinGREECE έχει ως στόχο τη χρηστική
και αµφίδροµη ενηµέρωση της βιοµηχανίας πάνω στην τεράστια
ποικιλία θαλάσσιων προορισµών της χώρας µας, την ανταλλαγή
απόψεων µε τοπικούς φορείς και επιχειρηµατίες, αλλά και την
καλύτερη κατανόηση των συνθηκών και απαιτήσεων που θα οδηγούσαν
σε µια αύξηση της παρουσίας κρουαζιεροπλοίων στην χώρα µας µε
δροµολόγια που θα συµπεριλαµβάνουν περισσότερα Ελληνικά λιµάνια.

O Οργανισµός SeaTrade διοργανώνει όλα τα µεγάλα διεθνή συνέδρια και
εκθέσεις της βιοµηχανίας της κρουαζιέρας. Η συµµετοχή του στο συνέδριο
CRUISEinGREECE του
προσδίδει διεθνές κύρος και οπωσδήποτε,
παγκόσµια προβολή και απτά αποτελέσµατα.
Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες στο site www.hatta.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας στα γραφεία του ΗΑΤΤΑ (τηλ. 210 - 9223522, fax.
210 - 9233307, e-mail hatta@hatta.gr ή στα κινητά 6932 454270 και 6973 043504.

