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Θέμα : Νέα Ιστοσελίδα για την προβολή των Τουριστικών Γραφείων
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη προβολής των μελών μας και των δραστηριοτήτων τους
στη διεθνή αγορά, δημιουργήσαμε μια νέα ιστοσελίδα η οποία παρουσιάστηκε και στην
πρόσφατη
Γεν.
Συνέλευση
του
ΗΑΤΤΑ.
Η
νέα
αυτή
σελίδα
θα:
-

Προβάλει
o Τα Τουριστικά γραφεία μέσα από τις δραστηριότητες τους – θεματικός τουρισμός
o Τις διάφορες γεωγραφικές ενότητες της Ελλάδας και τα Τουριστικά Γραφεία
που δραστηριοποιούνται σε κάθε περιοχή.
o Τις κυριότερες εκδηλώσεις – διοργανώσεις του έτους

Στόχοι της νέας ιστοσελίδας είναι:
- η δημιουργία βάσης δεδομένων με τα μέλη του ΗΑΤΤΑ εύκολα προσβάσιμη στους εν δυνάμει συνεργάτες τους από το εξωτερικό αλλά και τους πιθανούς επισκέπτες.
- η προβολή και προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης όλων των τουριστικών προορισμών
της χώρας με έμφαση στις λιγότερο γνωστές, τα μικρά νησιά του αιγαίου και όχι μόνο.
- η δημιουργία και προβολή καινοτόμων τουριστικών προϊόντων - τουριστικές διαδρομές.
Ειδικότερα έχουν δημιουργηθεί τρεις κύριες ενότητες:
- Greece by regions
Παρουσίαση μέσω διαδραστικού χάρτη της Ελλάδας ανά γεωγραφική ενότητα.
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της περιοχής και παρέχει χώρο προβολής
των τουριστικών γραφείων που έχουν έδρα τη συγκεκριμένη περιοχή.
Κάθε μέλος θα παρουσιάζεται με το λογότυπο του και στοιχεία επικοινωνίας σε ξεχωριστό
banner που θα περιλαμβάνει και link στη σελίδα του
- Theme Tourism
Παρουσίαση των διάφορων θεματικών μορφών τουρισμού, (ιατρικός, εκπαιδευτικός, θρησκευτικός – πολιτιστικός τουρισμός, γαστρονομία, υπαίθριες δραστηριότητες, συνεδριακός
τουρισμός) και των τουριστικών γραφείων που ειδικεύονται σε κάθε μία από αυτές.

- Events
Ημερολόγιο με τις διάφορες εκδηλώσεις (φεστιβάλ, συνέδρια, αθλητικές διοργανώσεις κ.α)
που οργανώνονται και αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών.
Σε όλες τις ενότητες του χώρου δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικού banner.
Ακολουθείστε
το
link
http://www.hatta.org.gr/

για

να

δείτε

την

demo

έκδοση

της

ιστοσελίδας:

Για την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό των στοιχείων που διαθέτουμε για κάθε ένα
από τα μέλη μας, παρακαλούμε να συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και να το επιστρέψετε στο hatta@hatta.gr ή στο fax: 210-9233307 το αργότερο έως την Παρασκευή
29/05/2015*.
* τα μέλη που δεν θα αποστείλουν συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα με όποια στοιχεία είναι αυτή τη στιγμή καταχωρημένα στα μητρώο του ΗΑΤΤΑ.

