Αθήνα, 30 Σεπτεµβρίου 2008
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΗΑΤΤΑ ΑΒΤΤΑ : η ισχύς εν τη ενώσει
H πρωτοβουλία του ΗΑΤΤΑ - η δυναµική παρουσία του ΑΒΤΤΑ - και η ζεστή φιλοξενία του
νοµού Σερρών
Η πρωτοβουλία και οι συντονισµένες προσπάθειες του HATTA για την διοργάνωση της 7ης ∆ιετούς
Συνάντησης των µελών του Συνδέσµου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων της Βουλγαρίας ABTTA στην Ελλάδα, η οποία φιλοξενήθηκε στην πόλη των Σερρών από 26 έως 28 Σεπτεµβρίου 2008,
και χαρακτηρίστηκε από τον ΑΒΤΤΑ ως η πιο πετυχηµένη Συνάντηση του, οριοθετεί νέα δεδοµένα και
πρακτικές που δείχνουν το δρόµο για το πώς τέτοιες διοργανώσεις, ιδίως γειτονικών χωρών και µάλιστα
νέων αγορών µε τις οποίες τώρα αναπτύσσει η Ελλάδα σχέσεις στο τουριστικό κλάδο, µπορούν να
φιλοξενηθούν στην Ελλάδα, και ως τόπος φιλοξενίας των διοργανώσεων φορέων και συνδέσµων του
τουρισµού, να αποκοµίσουµε τα µέγιστα οφέλη εδραιώνοντας και ενδυναµώνοντας τις σχέσεις µεταξύ
των.
Η διοργάνωση ξεκίνησε την 26η Σεπτεµβρίου µε επίσηµη τελετή υποδοχής της διοργάνωσης σε ιδιαίτερα
θερµό κλίµα, στο κτίριο της Νοµαρχίας Σερρών, από τον Νοµάρχη κ. Στέφανο Φωτιάδη, τον
Αντινοµάρχη Τουρισµού κος Β. Κοσλίδη και ο Προϊστάµενο Τουρισµού της Ν.Α. κος Χρ. Σύρπα και τον
Πρόεδρο του Επιµελητηρίου Σερρών κ. Αρ. ∆ρογαλά και ακολούθησε δείπνο καλωσορίσµατος.
Η παρουσία του ΑΒΤΤΑ ήταν πραγµατικά δυναµική αφού εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο κα Irina
Naydenova και την Γενική Γραµµατέα Irina Philipova και 30 περίπου τουριστικά γραφεία, όπως και οι
παρουσιάσεις στη πρώτη συνεδρία της Συνάντησης την 27η Σεπτεµβρίου το πρωϊ, τις οποίες
παρακολούθησαν µέλη του ΗΑΤΤΑ από αρκετά σηµεία της Ελλάδας, αλλά και µη µέλη τα οποία
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του ΗΑΤΤΑ και παρακολούθησαν την ηµερίδα.
Στο πάνελ των οµιλητών την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών εκπροσώπησε ο Αντινοµάρχης
Τουρισµού κος Β. Κοσλίδης και ο Προϊστάµενος Τουρισµού της Ν.Α. κος Χρ. Σύρπας και τον ΗΑΤΤΑ,
στην πρώτη συνεδρία, η κα Βασιλική Σκάγια, µέλος του ∆.Σ. του ΗΑΤΤΑ, η ο οποία αναφέρθηκε στο
µέλλον της τουριστικής ανάπτυξης των δύο χωρών στη συνεργασία των δύο Συνδέσµων, ΗΑΤΤΑ και
ΑΒΤΤΑ.
Στη δεύτερη συνεδρία, κατά την οποία έγινε η παρουσίαση των τουριστικών προϊόντων του Νοµού
Σερρών, ο κ. Μάριος Καµµένος, µέλος του ∆.Σ. του ΗΑΤΤΑ αναφέρθηκε στη συνεργασία των µελών
των δύο Συνδέσµων, οι οποίοι αποτελούν τους παραγωγούς που θα συµβάλλουν στο άνοιγµα της
τουριστικής αγοράς και κατ’ επέκταση στην τουριστική ανάπτυξη των δύο χωρών.
Ακολούθησε Συνάντηση Εργασίας (Β2Β) µεταξύ των µελών του ΑΒΤΤΑ και ΗΑΤΤΑ, που
χαρακτηρίστηκε απόλυτα εποικοδοµητική και από τις δύο πλευρές, αφού δεν έγιναν απλά γνωριµίες
αλλά ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για την καλύτερη συνεργασία και κοινή αξιοποίηση νέων
τουριστικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής.
Η διοργάνωση έκλεισε µε επίσηµο δείπνο, µε την ευγενική χορηγία του ΕΟΤ, στο εστιατόριο Ελλήνων
Γεύσεις ενώ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης έγιναν ξεναγήσεις στα τουριστικά αξιοθέατα της
περιοχής µε σκοπό να ενταχθούν σε τουριστικά πακέτα.
Κλείνοντας να σηµειώσουµε την συνεχή υποστήριξη και παρουσία του κ. Λεωνίδα Ευθυµίου, ∆/ντή του
Γραφείο του ΕΟΤ στη Βουλγαρία, σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Σχετικό φωτογραφικό υλικό θα αναρτηθεί στο site του ΗΑΤΤΑ 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.

