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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΗΑΤΤΑ : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΖΕΡΩΝ TOUR OPERATORS ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ 23
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 1 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Από την µακρινή χώρα του Αζερµπαϊτζάν έρχονται οι επόµενοι προσκεκληµένοι του ΗΑΤΤΑ κατόπιν
πρωτοβουλίας της Ελληνικής Πρεσβείας στο Αζερµπαϊτζάν και µε την υποστήριξη του Ελληνικού
Οργανισµού Τουρισµού.
Το Αζερµπαϊτζάν στη γείτονα χώρα Τουρκία αποτελεί ήδη δυναµική αγορά µέσα στην πρώτη δεκάδα
των χωρών, από τις οποίες προέρχεται ο εισερχόµενος τουρισµός µε έντονα αυξητικές τάσεις.
Για 8 ηµέρες και συγκεκριµένα από 23 Νοεµβρίου έως την 1η ∆εκεµβρίου 11 εκπρόσωποι των µεγαλύτερων
τουριστικών γραφείων, συνοδευόµενοι από την κα Kamala Hasanova εκ µέρους του Υπουργείου Πολιτισµού
του Αζερµπαϊτζάν και την κα Όλγα Μεζερίδου Σύµβουλο της Πρεσβείας στο Αζερµπαϊτζάν, θα επισκεφτούν
την Αθήνα, την Κρήτη - Χανιά και Ηράκλειο - και την Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Τα τουριστικά γραφεία
επιλέχτηκαν µέσα από 234 υποψήφιους για την αποστολή αυτή από το Υπουργείο Πολιτισµού και
Τουρισµού, µε βασικό κριτήριο το ενδιαφέρον για ανάπτυξη συνεργασιών µε Ελληνικά τουριστικά γραφεία
και την ιδιαίτερη προβολή που θα εξασφαλίσουν για την Ελλάδα ως προορισµού της τουριστικής αγοράς του
Αζερµπαϊτζάν
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους θα τους ακολουθεί συνεργείο της κρατικής τηλεόρασης το οποίο θα
καλύψει και θα προβάλλει στο Αζερµπαϊτζάν την όλη αποστολή, µε ιδιαίτερα αφιερώµατα για την προβολή
και εδραίωση της Ελλάδας ως τουριστικού προορισµού στην τουριστική αγορά του Αζερµπαϊτζάν.
Παράλληλα ο ΗΑΤΤΑ για την σύναψη συνεργασιών µεταξύ των τουριστικών γραφείων µελών του και των
Αζέρων tour operators διοργανώνει τρεις συναντήσεις εργασίας συγκεκριµένα
•

24 Νοεµβρίου 2008 ∆ευτέρα, στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Metropolitan και ώρα 10 πµ.

•

26 Νοεµβρίου 2008 Τετάρτη, στα Χανιά στο ξενοδοχείο Santa Marina και ώρα 10.00 πµ.

•

28 Νοεµβρίου 2008 Παρασκευή, στην Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Hyatt και ώρα 10.00 πµ.

Στα πλαίσια της επίσκεψής τους οι προσκεκληµένοι θα επισκεφτούν επίσης µεγάλες τουριστικές µονάδες στις
οποίες και θα φιλοξενηθούν και θα ενηµερωθούν για το θαλάσσιο τουρισµό στην Ελλάδα µε την επίσκεψή
τους στη Μαρίνα Φλοίσβου. Επίσης θα ξεναγηθούν σε σηµαντικά πολιτιστικά µνηµεία, όπως το Νέο Μουσείο
Ακρόπολης και το ιστορικό κέντρο της Αθήνας σε ξενάγηση που έχει διοργανώσει η Εταιρεία Τουριστικής
Ανάπτυξης του ∆ήµου Αθηναίων, τον αρχαιολογικό χώρο Απτέρων στα Χανιά και τα σηµαντικότερα
ιστορικά µνηµεία της Θεσσαλονίκης.

Το πλήρες πρόγραµµα της διοργάνωσης και τα ονόµατα των συµµετεχόντων Αυστραλών tour operators και
δηµοσιογράφων έχουν αναρτηθεί στο site του ΗΑΤΤΑ www.hatta.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας : Τόνια Πάππας τηλ.210 9223522

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

Χορηγοί (αλφαβιτικά)
Ευχαριστούµε για την οργανωτική υποστήριξη
(µέλη HATTA)
BELLAIR TRAVEL & TOURISM
DAY RISE HOLIDAYS
KALAMAKI TRAVEL
Εταιρεία Τουριστικής και Οικονοµικής Ανάπτυξης Αθηνών
Φιλοξενούσα Τοπική Αυτοδιοίκηση
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων
∆ήµος Αρµένων
∆ήµος Βάµου
∆ήµος Ρεθύµνης
Χορηγοί φιλοξενίας
HOTEL CASINO REGENCY HYATT
PORTO KARRAS
METROPOLITAN (ATHENS)
MONOGRAM
ΟΜΙΛΟΣ Ν. ∆ΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ-GRECOTEL
SANTA MARINA (CHANIA)
Τουριστική Εταιρεία Ακτή Καλύβες ΑΕ
& Ακτή Χανιά Α.Ε.
Χορηγοί µεταφορών
ΤΡΑΙΝΟΣΕ

