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Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Βέροιας σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις
Σύμφωνα με το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Βέροιας, η
συμμετοχή του δήμου σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού θεωρείται
ιδιαίτερα κρίσιμη στην προσπάθεια του Τμήματος Τουρισμού να προβάλλει και
προωθήσει τα πλεονεκτήματα της περιοχής και το τοπικό τουριστικό προϊόν σε
συγκεκριμένες διεθνείς ταξιδιωτικές αγορές.
Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Τουρισμού σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα του
Ε.Ο.Τ. στην Αθήνα επεξεργάστηκε ένα πλάνο συμμετοχής του Δήμου Βέροιας σε
διάφορες τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού βάσει μιας σειράς κριτηρίων που
σχετίζονται κυρίως με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος
της περιοχής μας και την αντιστοίχιση του με συγκεκριμένες αγορές. Ως εκ
τούτου αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στις Διεθνείς
Τουριστικές Εκθέσεις του Βελιγραδίου, του Βερολίνου και της
Κωνσταντινούπολης.
Πιο αναλυτικά, οι τρεις εκθέσεις είναι οι εξής:
1. EMITT 2018, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, 31 Ιανουαρίου – 3
Φεβρουαρίου 2018.
Από τις σημαντικότερες εκθέσεις στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο που λαμβάνουν μέρος χιλιάδες
επαγγελματίες του χώρου από την Τουρκία και άλλες χώρες του
εξωτερικού. Η τουρκική αγορά αποτελεί μια από τις βασικές αγορέςστόχους για την προσέλκυση νέων επισκεπτών λόγω της γειτνίασης με την
Ελλάδα αλλά και τα σημαντικό οθωμανικό μνημεία της περιοχής μας.
2. IMTM 2018, Τελ Αβίβ, Ισραήλ, 12-13 Φεβρουαρίου 2018. Είναι μια πολύ
σημαντική έκθεση που λαμβάνουν μέρος σχεδόν όλοι οι επαγγελματίες του
χώρου τόσο από το Ισραήλ όσο και τουριστικοί πράκτορες εβραϊκής
καταγωγής από όλο τον κόσμο. Η εβραϊκή αγορά αποτελεί μια από τις
βασικές αγορές-στόχους για την προσέλκυση νέων επισκεπτών λόγω της
Συναγωγής στην περιοχή Μπαρμπούτας όσο και γενικότερα της
διαχρονικής εβραϊκής παρουσίας στην περιοχή, στοιχεία που λειτουργούν
ως πόλος έλξης για τους πολίτες της χώρας αυτής αλλά και για πολίτες

εβραϊκής καταγωγής από όλο τον κόσμο.
3. Belgrade Tourism Fair, Βελιγράδι, Σερβία, 21-24 Φεβρουαρίου 2018. Η
μεγαλύτερη και σημαντικότερη τουριστική έκθεση των Βαλκανίων.
Αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για την απευθείας προβολή του Δήμου
Βέροιας στους πολίτες και τους τουριστικούς πράκτορες των βαλκανικών
χωρών. Επιπλέον, λόγω του ότι σε αυτή την έκθεση θα παραβρεθούν οι
περισσότεροι έλληνες τουριστικοί πράκτορες και φορείς, θα μας δοθεί η
ευκαιρία της ανάπτυξης επαφών και συνεργασιών και με εγχώριους
επαγγελματίες του χώρου, πέραν των τουριστικών πρακτόρων από άλλες
χώρες.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’
87/07-06-2010) «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που
αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα
του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο
μεταβίβασε σε επιτροπή του».
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1) Να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στις Διεθνείς Τουριστικές
Εκθέσεις α) EMITT 2018, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, 31 Ιανουαρίου – 3
Φεβρουαρίου 2018, β) IMTM 2018, Τελ Αβίβ, Ισραήλ, 12-13 Φεβρουαρίου
2018 και γ) Belgrade Tourism Fair, Βελιγράδι, Σερβία, 21-24 Φεβρουαρίου
2018.
2) Να εγκρίνει τη μετακίνηση αντιπροσωπείας του Δήμου Βέροιας σε
Κωνσταντινούπολη, Τελ Αβίβ και Βελιγράδι αντίστοιχα, η οποία θα
αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Βασίλη Λυκοστράτη και έναν
Ειδικό Συνεργάτη ή άλλον υπηρεσιακό ή αιρετό, προκειμένου να
συμμετάσχουν ως εκπρόσωποι του Δήμου στις παραπάνω Διεθνείς
Τουριστικές Εκθέσεις.
3) Να εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00€, για τον παραπάνω σκοπό.
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