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"Καλπάζει" ο ελληνικός τουρισμός
σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ

www.palo.gr

Θετική είναι η εικόνα της πορείας του ελληνικού τουρισμού για το 2017,
όπως  την  αποτυπώνει  το  Ινστιτούτο  του  Συνδέσμου  Ελληνικών
Τουριστικών  Επιχειρήσεων  (ΣΕΤΕ),  Sete  Intelligence,  στη  μηνιαία
έκδοσή  του,  με  κύριο  χαρακτηριστικό  το  γεγονός,  ότι  όλοι  οι  δείκτες

αεροπορικών, οδικών και θαλάσσιων αφίξεων καταγράφουν αυξήσεις. Σύμφωνα με την εν λόγω έκδοση, στα
κυριότερα αεροδρόμια καταγράφηκε τον Αύγουστο αύξηση των διεθνών αφίξεων κατά 5,9% (8,0% αύξηση από
την αρχή του έτους), ενώ η αύξηση στα περιφερειακά αεροδρόμια ανήλθε στο 5,4% και στην Αθήνα στο 8,3%,
ενώ από την αρχή του έτους η αύξηση ήταν στο 9,2% και 4,7% αντίστοιχα. Παρόμοια εικόνα προκύπτει και από
τα  στοιχεία  προγραμματισμού  θέσεων  στα  περιφερειακά  αεροδρόμια  που  από  τον  Μάρτιο  έως  και  τον
Αύγουστο παρουσίασαν αύξηση 8,3%.
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Sep 26th 2017, 21:31

ΣΕΤΕ: Ο ελληνικός τουρισμός χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης
www.inewsgr.com

«Αυτή  τη  χρονιά,  η  παγκόσμια  τουριστική  κοινότητα  γιορτάζει  την  αειφόρο  τουριστική  ανάπτυξη,  η  οποία
αποτελεί θεμελιώδη συνθήκη για τις προοπτικές του τομέα» δήλωσε ο ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος,
με  αφορμή  την  Παγκόσμια  Ημέρα  Τουρισμού.  Εξωστρέφεια,  συνέργειες  και  βιώσιμη  ανάπτυξη,  είναι  και  η
πλατφόρμα στην οποία θα πρέπει να επενδύσουμε τα επόμενα χρόνια, με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού
και  οικονομικού  αποτυπώματος  του  τουρισμού  και  την  περαιτέρω  ανάπτυξη  των  ποιοτικών  του  δεικτών.  Ο
ελληνικός τουρισμός χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης. Μία στρατηγική ουσιαστικής διασύνδεσης των
βασικών  πυλώνων  του  οικονομικού  και  κοινωνικού  ιστού  της  χώρας  μας,  όπως  είναι  ο  πολιτισμός  και  η
αγροδιατροφή. Που  θα  αναδεικνύει  τον φυσικό  μας πλούτο. Που  θα  ενσωματώνει, ως  αναπόσπαστο  μέρος
της,  την  ενίσχυση  του  επιχειρείν,  την  προσέλκυση  επενδύσεων,  την  στήριξη  της  καινοτομίας  και  των  νέων
επιχειρηματικών ιδεών και την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο".

Τουρισμός  Ξενοδοχεία

Sep 28th 2017, 20:34

Ελληνικός Τουρισμός: Ρεκόρ Γάλλων τουριστών το 2017
palmosnews.com

Διψήφια αύξηση καταγράφουν το 2017 οι αφίξεις Γάλλων τουριστών στην
Ελλάδα,  και  η  ισχυρή  ζήτηση  συνεχίζεται  για  το  2018.  Η  Υπουργός
Τουρισμού  κα  Έλενα  Κουντουρά  συναντήθηκε  με  παράγοντες  της
ταξιδιωτικής  βιομηχανίας  της  Γαλλίας  στο  πλαίσιο  της  Διεθνούς
Τουριστικής Έκθεσης  IFTM  TopResa,  στο Παρίσι  όπου  η  Ελλάδα  και  ο
ΕΟΤ συμμετέχουν με περίπτερο και έχουν δυναμική παρουσία. Σύμφωνα
με  τα  επίσημα  στοιχεία  που  παρουσιάστηκαν,  το  2017  θα  κλείσει  με
αύξηση  15%  των  αφίξεων  σε  σχέση  με  το  2016.  Για  πρώτη  φορά  ο
αριθμός των Γάλλων τουριστών στην Ελλάδα θα αγγίξει τα 2 εκατομμύρια.

Sep 25th 2017, 17:30

Εναλλακτικός τουρισμός στην Α. Χαλκιδική Fam Trip για
ιταλικά γραφεία

www.tornosnews.gr

Ο θαλάσσιος/ καλοκαιρινός  τουρισμός και ο  τρόπος που συνδυάζεται με
τις εναλλακτικές περιηγήσεις στην Ανατολική Χαλκιδική παρουσιάσθηκε σε
εκπροσώπους  ιταλικών  τουριστικών  γραφείων,  οι  οποίοι
πραγματοποίησαν  τετραήμερη  βιωματική  επίσκεψη  στην  περιοχή.  Η
δραστηριότητα  αφορά  την  επικοινωνιακή  ολοκλήρωση  του  Β2Β
προγράμματος  επαφών  που  είχε  πραγματοποιηθεί  τον  περασμένο
Φεβρουάριο  στο Μιλάνο  με πρωτοβουλία  του Προαθωνικού Οργανισμού
Τουρισμού και του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Ιταλίας.

Sep 27th 2017, 16:31

Σπ. Γαλιατσάτος: «Ακόμη
καλύτερα ο τουρισμός το
2018 στα Ιόνια»

www.kerkyrasimera.gr

"Μετά  την  ήδη  και  από  καιρού
πριν,  εκδηλωθείσα  ζήτηση  εκ
μέρους  των  Tour  Operatos,
Τουριστικών  Γραφείων,  αλλά  και
εκ  μέρους  μεμονωμένης
πελατείας, έρχεται το επιστέγασμα
της  προεξοφλούμενης  ακόμη
καλύτερης  Τουριστικής Χρονιάς  το
2018,  που  είναι  η  δρομολόγηση
νέων  (πρόσθετων)  πτήσεων",
δήλωσε  ο  Αντιπεριφερειάρχης
Τουρισμού & Νησιωτικής Πολιτικής
Σπύρος Γαλιατσάτος.

Δείτε εδώ τη λίστα κλαδικών  μελετών  της ICAP Σελίδα 2 από 4
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Sep 29th 2017, 12:54

Γερμανικός τουρισμός / TUI: Δεύτερος δημοφιλέστερος προορισμός η Ελλάδα το
φθινόπωρο

www.tornosnews.gr

Δεύτερος  δημοφιλέστερος προορισμός  των  Γερμανών  για  αυτό  το  φθινόπωρο  είναι  η  Ελλάδα  σύμφωνα  με
στοιχεία  κρατήσεων  που  δημοσιοποίησε  η  TUI.  Τα  στοιχεία  δείχνουν  ότι  ο  δημοφιλέστερος  προορισμός  το
φθινόπωρο εξακολουθεί να είναι, όπως και το καλοκαίρι, η Ισπανία με μέση διάρκεια διακοπών τις 9 ημέρες.
Μαγιόρκα,  Φουερτεβεντούρα  και  Γκραν  Κανάρια  είναι  οι  δημοφιλέστεροι  ισπανικοί  προορισμοί.  Μετά  την
Ελλάδα  ακολουθεί  η  Γερμανία,  με  μέσο  όρο  διακοπών  τις  3  ημέρες.  Στην  4η  θέση  βρέθηκε  η  Τουρκία,
βελτιώνοντας  σημαντικά  τη  θέση  της  σε  σχέση  με  τη  ζήτηση  που  καταγράφηκε  το  καλοκαίρι.  Επίσης,  η
Αίγυπτος  διπλασίασε  τους  Γερμανούς  επισκέπτες  της  σε  σχέση  με  την  αντίστοιχη  περίοδο  πέρυσι.
Δημοφιλέστερος μακρινός προορισμός είναι οι ΗΠΑ, στην 5η θέση, και η Ταϋλάνδη, στην 9η.

Τουρισμός  Ξενοδοχεία

Sep 27th 2017, 15:12

Τουρισμός δραστηριοτήτων: Ιρλανδοί ποδηλάτες στο δήμο
Φυλής

palmosnews.com

Η Φυλή «κέντρισε» το ενδιαφέρον Ιρλανδών ποδηλατιστών που επέλεξαν
το  φυσικό  της  τοπίο,  λίγες  μέρες  πριν  από  την  άφιξη  συνεργείου  της
ιρλανδικής τηλεόρασης που αναμένεται να αναδείξει το τουριστικό προϊόν
της  περιοχής  που  προσφέρεται  για  Τουρισμό  δραστηριοτήτων,  στο
πλαίσιο της στρατηγικής που έχει δρομολογήσει ο Δήμος σε συνεργασία
με τον όμιλο Συμβούλων MTC GROUP.

Sep 29th 2017, 20:57

Τουρισμός για όλους στη Θεσσαλονίκη
www.palo.gr

"Τουρισμός  για  όλους"  ήταν  το  θέμα  εσπερίδας που πραγματοποιήθηκε
στο  Αρχαιολογικό  Μουσείο  Θεσσαλονίκης  με  αφορμή  την  Παγκόσμια
Ημέρα Τουρισμού. Ο τουρισμός είναι σαν μια αλυσίδα που περιλαμβάνει
την  άφιξη,  την  αναχώρηση,  τα  αξιοθέατα,  το  φαγητό,  τη  διαμονή,  τις
μετακινήσεις και τα ψώνια του επισκέπτη. Σύμφωνα με τον Ivor Ambrose,
Διευθύνοντα  Σύμβουλο  του  Ευρωπαϊκού  Δικτύου  για  τον  Προσβάσιμο
Τουρισμό (ENAT), αρκεί ένα από αυτά να διαταραχθεί για να καταστρέψει
την ταξιδιωτική εμπειρία.

Sep 28th 2017, 19:49

Ο Μεσογειακός τουρισμός
στη διεθνή έκθεση ΜΙΤΕ

palmosnews.com

Στις  1922  Οκτωβρίου  θα
πραγματοποιηθεί  η  διεθνής
έκθεση  ΜΙΤΕ    Mediterranean
International  Tourism  Exhibition,
στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο
(M.E.C.) Παιανίας. Στο πλαίσιο της
Έκθεσης  θα  διεξαχθούν  12
ιδιαίτερα  σημαντικά  και
ενδιαφέροντα Συνέδρια στα οποία
θα  συμμετάσχουν  περισσότεροι
από  100  ομιλητές  κορυφαίες
προσωπικότητες  του  Τουρισμού,
της  Οικονομίας,  της  Πολιτικής,
Πανεπιστημιακοί,  εκπρόσωποι
Υπουργείων,  Φορέων  και
Επαγγελματιών.

Δείτε εδώ τη λίστα κλαδικών  μελετών  της ICAP Σελίδα 3 από 4
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Sep 25th 2017, 19:45

Τουρισμός: Στην Ελλάδα στις 5 Οκτωβρίου το Δ.Σ. της TUI για τις επενδύσεις της
www.tornosnews.gr

Οι επενδύσεις της TUI στον ελληνιό τουρισμό θα βρεθούν στο επίκεντρο των συναντήσεων, που θα έχει  το
Δ.Σ. του μεγαλύτερου τουριστικού οργανισμού της Ευρώπης με την πολιτική ηγεσία και με τραπεζίτες κατά την
επίσκεψή του στη χώρα μας στις 5 Οκτωβρίου. Η Ελλάδα ήταν η δεύτερος προορισμός της TUI παγκοσμίως
φέτος, με τους ανθρώπους του κορυφαίου τουρ οπερέιτορ να πιστεύοουν στη χώρα μας και να επενδύουν, με
τελευταία  κίνηαη  την  αγορά  εκτασης  για  τη  δημιουργία  Robinson  Club  στην  Κρήτη.  Τα  επόμενα  χρόνια
αναμένεται να προστεθούν και άλλα ξενοδοχεία στα brand της TUI στη χώρα μας, μεταξύ των οποίων στα TUI
Blue.

Τουρισμός  Ξενοδοχεία

Sep 25th 2017, 17:30

Θαλάσσιος τουρισμός: Η μαρίνα της Κω στη διεθνή
έκθεση Salone Nautico Genova

www.tornosnews.gr

Στη  Γένοβα  της  Ιταλίας  βρίσκονται  ο  Δήμαρχος  Κω  κ.  Γ.  Κυρίτσης,  ο
Πρόεδρος της Μαρίνας Κω κ. Μαραγκός και ο Γεν. Διευθυντής κ. Δρόσος,
οι οποίοι έχουν σειρά επαφών, στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης Salone
Nautico Genova με εταιρείες και παράγοντες που δραστηριοποιούνται στο
χώρο του θαλάσσιου τουρισμού και του yachting.

Sep 28th 2017, 12:46

Ευρωκοινοβούλιο: ευκαιρία για ανάπτυξη ο τουρισμός
www.euractiv.gr

Η Ευρώπη αποτελεί το μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό στον κόσμο, ο
οποίος καταλαμβάνει τη τρίτη θέση ως η μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική
της δραστηριότητα. Επίσης, αντιπροσωπεύει το 10% του ΑΕΠ της Γηραιάς
Ηπείρου ποσό το οποίο μεταφράζεται στο 1,6 τρις ευρώ με προοπτικές να
ανέλθει  στα  2,1  τρις  ευρώ  μέχρι  το  2025.  Τα  παραπάνω  στοιχεία
αναφέρθηκαν  στην  Υψηλού  Επιπέδου  Διάσκεψη  για  τον  Τουρισμό  που
πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Sep 25th 2017, 17:30

Εσωτερικός τουρισμός
στην Κύπρο το φθινόπωρο

www.tornosnews.gr

Ο  Κυπριακός  Οργανισμός
Τουρισμού  ανακοινώνει  την
έναρξη  της  νέας  φάσης  του  πολύ
επιτυχημένου  προγράμματος
«Μικρές  αποδράσεις    Μεγάλες
Εμπειρίες» το οποίο αγκάλιασαν οι
Κύπριοι και ξένοι που ζουν μόνιμα
στην  Κύπρο  από  το  φθινόπωρο
του 2008 που ξεκίνησε.

Δείτε εδώ τη λίστα κλαδικών  μελετών  της ICAP Σελίδα 4 από 4

www.icap.gr 02/10/2017
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