Παρακαλούµε µην στέλνετε τις απαντήσεις σας σε αυτή τη διεύθυνση
Μπορείτε να επικοινωνείτε µε το ΗΑΤΤΑ στη διεύθυνση: hatta@hatta.gr

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012

Ο ΗΑΤΤΑ ενώνει τη φωνή του µε ΑΒΤΑ – ΑΙΤΟ - FTO
Ο ΗΑΤΤΑ εκφράζει τις θερµές του ευχαριστίες στους τρεις (3) βρετανικούς συνδέσµους Tour Operators and Travel
Agencies, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά του και στις εκκλήσεις για τη διάσωση της εικόνας της Ελλάδας
στη Μεγάλη Βρετανία.
Συγκεκριµένα οι ABTA - The Travel Association, ΑΙΤΟ -Association of Independent Tour Operators, και FTO Federation of Tour Operators συνυπογράφουν ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τους
Υπουργούς Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού και στα Μέλη της Τρόικα.
Η επιστολή των 3 βρετανικών Συνδέσµων επαληθεύει και ενισχύει την κρισιµότητα της κατάστασης και την
ανάγκη άµεσης δράσης.
Τα κυριότερα σηµεία της ανοιχτής επιστολής των 3 βρετανικών Συνδέσµων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 844
βρετανούς Tour Operators και 3.547 τουριστικά γραφεία είναι τα εξής:
-

-

∆ιαπιστώνεται ότι τις τελευταίες 8 εβδοµάδες η βρετανική αγορά κατακλύζεται από αρνητικές δηλώσεις
και µηνύµατα για την Ελλάδα
Ο Ελληνικός τουρισµός, που αντιπροσωπεύει το 18% του ΑΕΠ, είναι καταλυτικός για την ανάκαµψη της
χώρας
Η συνεχής δυσφήµιση της Ελλάδας στην αγορά της Μ. Βρετανίας έχει σαν αποτέλεσµα οι Βρετανοί να
επιλέγουν εναλλακτικούς προορισµούς για τις διακοπές τους. Μία τέτοια µείωση θα έχει περαιτέρω
επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία.
Οι 3 βρετανικοί Σύνδεσµοι, τονίζουν ότι πρέπει άµεσα η ελληνική πολιτεία να προχωρήσει σε
συγκεκριµένες δράσεις:
• να ξεµπλοκαριστούν άµεσα κεφάλαια για την θετική προώθηση της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η χώρα
είναι ασφαλής προορισµός και έχει να προσφέρει πολλά σε κάθε τουρίστα
• να προχωρήσει το Ελληνικό Κράτος σε συνδιαφήµιση και συνεργασία µε τους Tour Operators και
βέβαια,
• να προσληφθεί εταιρεία επικοινωνίας για να αλλάξει η εντύπωση της Ελλάδας ως µη ασφαλής
προορισµός. Ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού έχει ήδη εξαγγείλει την πρόσληψη εταιρείας
επικοινωνίας για την βρετανική και γερµανική αγορά. Η πρόσληψη πρέπει να γίνει άµεσα.

Κλείνοντας οι 3 Σύνδεσµοι τονίζουν ότι εάν όλα τα παραπάνω δεν γίνουν άµεσα, θα αναγκαστούν να
προχωρήσουν σε ακυρώσεις, γιατί δεν µπορούν να πουλήσουν τα πακέτα τους για την Ελλάδα.
Ο ΗΑΤΤΑ απευθύνει έκκληση, για ακόµα µία φορά, στην ελληνική πολιτεία, να προχωρήσει άµεσα και θέτει
τις υπηρεσίες του στη διάθεσή της.
Μπορείτε να δείτε την ανοιχτή επιστολή των 3 Συνδέσµων στο site µας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας στο ΗΑΤΤΑ
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