Παρακαλούμε μην στέλνετε τις απαντήσεις σας σε αυτή τη διεύθυνση
Μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΗΑΤΤΑ στη διεύθυνση: hatta@hatta.gr
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΗΑΤΤΑ – ΑΒΤΤΑ: Διεύρυνση συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας
Διεύρυνση της συνεργασίας με την τουριστική αγορά της Βουλγαρίας αποφάσισαν οι Σύνδεσμοι
Τουριστικών Γραφείων Ελλάδας και Βουλγαρίας (ΗΑΤΤΑ και ΑΒΤΤΑ), κατά τη συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Electra Palace, στην Αθήνα.
Τη συμφωνία επικύρωσαν οι δύο πλευρές με Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο Πρόεδροι
των Συνδέσμων.
Η τουριστική αγορά της Βουλγαρίας παρουσιάζει ιδιαίτερες αυξητικές τάσεις και αυτό είναι πολύ
ελπιδοφόρο για την προσπάθεια του ΗΑΤΤΑ να αναπτύξει προς την γείτονα χώρα το τουριστικό προϊόν
μας.
Ήδη η ΑΒΤΤΑ πραγματοποίησε το 8ο ετήσιο συνέδριό της στην Ελλάδα, φιλοξενούμενη στο
κρουαζιερόπλοιο Aqua Marine της Louis Hellenic Cruises, με στόχο το άνοιγμα της αγοράς της
Κρουαζιέρας στη Βουλγαρία, αλλά κναι την προώθηση συνδυασμένων προγραμμάτων των δύο
προορισμών.
Στη συνάντηση του ΗΑΤΤΑ με την ΑΒΤΤΑ, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και στις δύο χώρες
σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης και ανάπτυξης του τουρισμού, κλαδικά θέματα
και ζητήματα νομοθεσίας, όπως και θέματα προβολής του τουριστικού προϊόντος των δύο χωρών.
Σημασία δόθηκε και στο επίπεδο συνεργασίας κράτους - ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στις δύο γείτονες
χώρες. Οι δύο Σύνδεσμοι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τους τρόπους συνεργασίας μεταξύ των
μελών τους και στα πλαίσια αυτά αποφασίστηκε η διοργάνωση συναντήσεων των μελών και στις δύο
χώρες.
Ο ΗΑΤΤΑ κάλεσε το προεδρείο της ΑΒΤΤΑ στην τουριστική έκθεση Philoxenia, στη Θεσσαλονίκη,
όπου όπως κάθε χρόνο διοργανώνει μεγάλες εκδηλώσεις.
Συμφωνήθηκε από κοινού η διεύρυνση της συνεργασίας και αποφασίστηκε η επόμενη συνάντηση να
πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία σε συνδυασμό με την διοργάνωση familiarization trip για τα μέλη του
ΗΑΤΤΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο ΗΑΤΤΑ

Γραφεία Συνδέσμου:
Τηλ. 210 9223522, Fax: 210 9233307
Email: hatta@hatta.gr, Web site: www.hatta.gr
Διεύθυνση ΗΑΤΤΑ: 6973 043504 (κα Άννα Ανυφαντή)

