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ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜME
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
8ο Ελληνοτουρκικό Forum για τον Τουρισµό
Ας «κτίσουµε» τον τουριστικό παράδεισο της Ν.Α. Ευρώπης
Σε ιδιαίτερα θερµό κλίµα πραγµατοποιήθηκαν οι συνοµιλίες κατά τη διάρκεια του 8 ου Ελληνοτουρκικού
Forum για τον Τουρισµό, που πραγµατοποιήθηκε εχθές, 12 Οκτωβρίου 2011, στην Αθήνα.
Ο Πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, κ. Γιώργος Τελώνης αναφέρθηκε στην στενή συνεργασία ΗΑΤΤΑ ΤURSAB
(Association of Turkish Travel Agencies) που έχει αφετηρία το 1991, µε πολλά και σηµαντικά πεδία
συνεργασίας.
Τόνισε ότι θα πρέπει, από κοινού, σε συνεργασία και µε τις λοιπές γειτονικές χώρες να προωθήσουµε τον
τουρισµό της περιοχής µας , να "κτίσουµε" τον Τουριστικό Παράδεισο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
να πολλαπλασιάσουµε τα οφέλη από τον τουρισµό για τις χώρες µας και τους πολίτες µας.
Ο αριθµός των Ελλήνων που επισκέπτονται την Τουρκία υπερβαίνει τις 600.000 το χρόνο, ενώ οι αφίξεις
Τούρκων Τουριστών είναι περιορισµένες. Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της TURSAB Mr. Ulusoy δήλωσε ότι
οι Τούρκοι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον να επισκεφθούν την Ελλάδα και ότι αν αρθούν οι δυσκολίες , που
δηµιουργεί η Visa Schengen, τότε τα αποτελέσµατα θα είναι εντυπωσιακά.
ΗΑΤΤΑ και TURSAB συµφώνησαν ότι θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη των two center holidays
από τις µακρινές τουριστικές αγορές. Είναι ο πιο σηµαντικός τοµέας που πρέπει να αναπτυχθεί από κοινού
µια και γνωρίζουµε ότι οι τουρίστες από τις βασικές υπερπόντιες τουριστικές αγορές ενδιαφέρονται για
συνδυασµό προορισµών και ποικιλία προϊόντων. Η µεγάλη πρόκληση είναι στις µέρες µας η τουριστική
αγορά της Ασίας, η οποία αναπτύσσεται µε γοργούς ρυθµούς.
Σε πρώτη φάση οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην Κίνα και στην Ινδία. Σε δεύτερη φάση, να
περιληφθούν η Ταϊβάν και η Κορέα, αλλά και άλλες τουριστικές αγορές κοινού ενδιαφέροντος.
Παράλληλα θα µεθοδευθεί, από κοινού και όλο το πλέγµα της προβολής / προώθησης και πωλήσεων των
προγραµµάτων αυτών
Ο ΗΑΤΤΑ και η TURSAB δεσµεύτηκαν να αναλάβουν τις παρακάτω δράσεις, µε την υποστήριξη των
εθνικών αρχών τουρισµού:

Τον σχεδιασµό κοινών προγραµµάτων για την ανάπτυξη της συνεργασίας µε overseas αγορές σε πρώτη
φάση Κίνα και Ινδία, µέχρι την άνοιξη του 2012.
Για το σκοπό αυτό θα πραγµατοποιηθούν workshops µεταξύ των τουριστικών γραφείων των δύο χωρών,
αλλά και µε τη συµµετοχή συναδέλφων τους από τις τρίτες αυτές αγορές.
Θα πραγµατοποιηθούν επίσης, ταξίδια γνωριµίας των ξένων tour operators και τουριστικών γραφείων στην
Ελλάδα και στην Τουρκία, όπου θα πραγµατοποιηθούν και B2B συναντήσεις..
Παράλληλα οι επαγγελµατίες, θα µελετήσουν πρόσφορους τρόπους για την προβολή και προώθηση των
προγραµµάτων αυτών.
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