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Ταξίδια γνωριμίας από τον ΗΑΤΤΑ: Νέες προτάσεις για όσους θέλουν να ταξιδέψουν
Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) αναζητά επίμονα
τρόπους διεύρυνσης της τουριστικής αγοράς, τόσο της εγχώριας όσο και του εξωτερικού. Ένας
αποτελεσματικός τρόπος να γνωρίσουν οι ταξιδιώτες νέους προορισμούς, είναι τα ταξίδια
γνωριμίας, ή κοινώς fam-trips, τα οποία διοργανώνει εδώ και χρόνια ο ΗΑΤΤΑ για τα μέλη του –
τα τουριστικά γραφεία της Ελλάδας.
Και με ποιόν τρόπο φτάνουν τα fam-trips για τα μέλη του ΗΑΤΤΑ στους ταξιδιώτες;
Οι εκπρόσωποι των τουριστικών γραφείων ταξιδεύουν σε προορισμούς επιλεγμένους, αναζητούν
νέες συνεργασίες με τοπικούς παράγοντες - καθώς τα ταξίδια αυτά πάντα συνδυάζονται με
επαγγελματικές συναντήσεις Β2Β - γνωρίζουν λιγότερο γνωστά ή νέα αξιοθέατα και σημεία
ενδιαφέροντος και κατόπιν είναι σε θέση να προτείνουν στους ταξιδιώτες νέες προτάσεις για κάθε
γωνιά της χώρας μας, αλλά και άλλων χωρών.
Είναι σημαντικό να ανοίγουμε τους ορίζοντες του Τουρισμού με αυτό τον τρόπο, γιατί όσο κι αν
είναι σταθερός ο χάρτης μιας ευρύτερης περιοχής που επισκέπτεται ο ταξιδιώτης, δεν παύει να
κρύβει πολλές εκπλήξεις και προτάσεις για να κεντρίσει το ενδιαφέρον του.
Στο ιστορικό του ο ΗΑΤΤΑ έχει διοργανώσει fam-trips μεταξύ άλλων στο Αζερμπαϊτζάν, στη
Βουλγαρία, στην Αίγυπτο, στην Ινδία, στην Τουρκία - αλλά και στη Νάξο, στη Δράμα, στην
Κρήτη, στην Αρκαδία, στις Σέρρες, στον Πόρο, στην Κεφαλονιά, στην Ξάνθη... Μέσα στο 2010 το
πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί και με περισσότερες περιοχές - αρχής γενομένης από την Θράκη, 1517 Ιανουαρίου.
Πριν αποφασίσετε λοιπόν τον νέο προορισμό τον οποίο θα επιλέξετε να γνωρίσετε, απευθυνθείτε
στα τουριστικά γραφεία – μέλη του ΗΑΤΤΑ. Θα έχουν περισσότερα να σας προτείνουν.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο ΗΑΤΤΑ
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