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1. ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1.1. Έργο «GrItCUZINE»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας 2007-2013

Το έργο είχε ως βασικό στόχο την ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιοχών

παρέμβασης μέσα από την ανάδειξη και προαγωγή ενός εκ των σημαντικότερων στοιχείων που

χαρακτηρίζουν, αλλά και ταυτόχρονα διαφοροποιούν τις γεωγραφικές περιοχές : την παραδοσιακή

μεσογειακή γαστρονομία. Μέσα από το έργο, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ενός ιδιαίτερα

σημαντικού κοινού πολιτισμικού γαστρονομικού πλούτου μεταξύ των δύο χωρών και την ολοένα

αυξανόμενη απαίτηση καταγραφής αυτού, δημιουργήθηκε ένα κοινό δίκτυο μεταξύ των δύο

χωρών, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση και την πολιτισμική ανάδειξη της Έλληνο-Ιταλικής

γαστρονομίας. Ειδικότερα, καταγράφηκαν και καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο όλες οι κοινές και μη

γαστρονομικές συνήθειες των δύο λαών (παραδοσιακές μεσογειακές συνταγές) με την παράλληλη

ανάδειξη των τοπικών κοινών και μη παραδοσιακών προϊόντων. Παράλληλα έγινε καταγραφή των

ιστορικών στοιχείων των διατροφικών επιλογών με την πάροδο των χρόνων διαμέσου των

πολιτισμών των δυο λαών (ήθη και έθιμα). Παράλληλα, διερευνήθηκαν οι προϋποθέσεις και οι

κανόνες για την δημιουργία ενός κοινού δικτύου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό

διακρατικό σύμφωνο ποιότητας γαστρονομίας όπου μέσα από μια σειρά δράσεων θα

εξασφαλίζεται η ευαισθητοποίηση συγκεκριμένων ομάδων κοινού με σκοπό την βελτίωση των

παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, η προώθηση του νέου προϊόντος (της παραδοσιακής

μεσογειακής γαστρονομίας) ως τουριστικό και πολιτισμικό στοιχείο θα ενισχύσει την ανάπτυξη των

περιοχών, θα αναβαθμίσει την παροχή των τουριστικών υπηρεσιών ενισχύοντας την

ανταγωνιστικότητα και επιτυγχάνοντας την μείωση του αποκλεισμού των δυσπρόσιτων περιοχών

αλλά και των ειδικών κοινωνικών ομάδων των περιοχών παρέμβασης από τα κοινά.
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1.2. Έργο «RE.HERB»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας 2007-2013.

Προτεραιότητα του έργου αποτέλεσε η καταγραφή, τεκμηρίωση, ανάδειξη και προβολή των

αρωματικών και φαρμακευτικών βοτάνων και φυτών. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με τη

συστηματική και επιστημονική καταγραφή και τεκμηρίωση των παραμέτρων που καθορίζουν τις

μεθόδους και τους τόπους παραγωγής, καλλιέργειας, συγκομιδής, επιλογής, χρήσης, καθώς και

την ιστορία των βοτάνων και της χρήσης τους από τους ανθρώπους στο παρελθόν και στο παρόν.

Η ανωτέρω τεκμηρίωση οδήγησε στην ανάπτυξη των υποδομών της τεχνολογίας της

πληροφορίας για την παροχή έγκυρης συμβουλευτικής στους παραγωγούς βοτάνων και στους

καταναλωτές προϊόντων / βοτάνων και επιπλέον, προσφέροντας τη δυνατότητα της διεθνούς

κατοχύρωσης των παραδοσιακών τροφίμων και ποτών με σημαντικά οφέλη για την εθνική

οικονομία. Βασικό στόχος και επιδίωξη του έργου ήταν η ανάδειξη σε εθνικό και διασυνοριακό

επίπεδο των φαρμακευτικών και κοσμετολογικών ιδιοτήτων που έχουν συγκεκριμένα φυτά και

βότανα αποσκοπώντας αφενός μεν στην πληρέστερη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του

πληθυσμού αναφορικά με τις ευεργετικές ιδιότητες τις οποίες έχουν και αφετέρου στην ενίσχυση

της ζήτησης (εγχώριας και μη) για επιλεγμένα προϊόντα που έχουν σαν βάση τους φυτά και

βότανα. Ιδιαίτερα στην εποχή μας που η οικολογική συνείδηση και η ανάγκη χρήσης αγνών

προϊόντων κάνουν τα προϊόντα από βότανα ιδιαίτερα ελκυστικά στον καταναλωτή, το έργο θα

προωθήσει την προβολή των βοτάνων και των προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά. Το

έργο απευθύνεται σε επιστήμονες βοτανολογίας, σε καλλιεργητές, στη μαθητική κοινότητα, και σε

όλους τους χρήστες των νέων τεχνολογιών που ενδιαφέρονται να μάθουν για τους τρόπους

χρήσης των φυτών στη σύγχρονη ιατρική και κοσμετολογία καθώς και την ιστορία των βοτάνων

στους παλαιότερους χρόνους.

1.3. Έργο «NETROUTES»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας 2007-2013

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση και η προώθηση της πλούσιας πολιτιστικής και

περιβαλλοντικής κληρονομιάς των εμπλεκόμενων περιοχών και η ανάπτυξη του εναλλακτικού

τουρισμού, μέσα από την δημιουργία ενός σταθερού δικτύου Θεματικού και Εναλλακτικού

Τουρισμού (TAT Network). Η περιοχή του έργου ήταν η ευρεία λεκάνη του Αώου ποταμού και των

παραποτάμων του, Βοϊδομάτη, Σαρανταπόρου και Δρίνου, η οποία εκτείνεται και στις δύο χώρες.

Το έργο περιελάμβανε τρεις ενότητες εργασίας: α) τη διοργάνωση εκδήλωσης στα Τίρανα, με

σκοπό την προβολή του έργου και του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, σε κλειστό χώρο με

μεγάλη διέλευση πολιτών, όπως τα εμπορικά κέντρα. β) τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου
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στην τουριστική έκθεση “I.F.T.” που διοργανώθηκε  στο Βελιγράδι το διάστημα 22-25/2/2014 και γ)

τη διοργάνωση της τελικής ημερίδα του έργου στα Ιωάννινα, με ταυτόχρονη παρουσίαση του έργου

Net Routes για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους σκοπούς και τα αποτελέσματα του

έργου. Σκοπός της διοργάνωσης αυτής ήταν η ανταλλαγή εμπειριών, η μεταφορά γνώσεων και η

ανάπτυξη δεξιοτήτων και συνεργασιών. Συμμετέχοντες ήταν οι εταίροι του έργου και οι

παραγωγικοί φορείς και οι φορείς τουρισμού της περιοχής.

1.4. Έργο «Cyclo»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου (Programme MED)

2007-2013.

Το Έργο CYCLO (“Cycling cities – Local Opportunities for Sustainable Mobility and Tourism

Development”) «Ποδηλατουπόλεις – Τοπικές ευκαιρίες για αειφόρα μεταφορά και τουριστική

ανάπτυξη» επικεντρώθηκε στην απογραφή εμπειριών αειφόρου κινητικότητας μέσω εφαρμογών

Χρήσης Ποδηλάτων σε μικρά και μεσαία Αστικά Συστήματα στην περιοχή της Μεσογείου.

Απώτερος σκοπός ήταν η συμμετοχή στην διάδοση μιας φιλοσοφίας αειφόρου και φιλικής προς το

περιβάλλον οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Το Έργο CYCLO προώθησε μια ενεργητική

συμμετοχή κάθε περιοχής στη στρατηγική του έργου, μετατρέποντας πόλεις που ευνοούν τη

χρήση ποδηλάτου σε Προσβάσιμα Συστήματα με την εφαρμογή Πιλοτικών Προγραμμάτων και

Ενεργειών Ευαισθητοποίησης για την προώθηση χρήσης ποδηλάτων.

Με άλλα λόγια το Έργο CYCLO, ανέπτυξε μια συνεργία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για

να εντοπίσει λύσεις και να μοιραστεί εμπειρίες ώστε να προωθηθεί η χρήση ποδηλάτων ως

εναλλακτικός τρόπος οικονομικής ανάπτυξης που σχετίζεται με τον Τουρισμό Ποδηλάτου. Τέλος,

όσον αφορά τις πρωτοβουλίες Ευαισθητοποίησης, μεγάλη έμφαση δόθηκε σε πρωτοβουλίες με

συμμετοχή των πολιτών ώστε να διαδοθεί η χρήση του ποδηλάτου και σε νεαρές ηλικίες.

1.5. Έργο «Turgrate2»

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, μαζί με δέκα ακόμη εταίρους από την Ιταλία, το Μαυροβούνιο και

την Αλβανία και με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Mesagne της Ιταλίας, συμμετείχε στο έργο

«TUR.GRATE2: InteGRATEd actions to promote sustainable ToURist development» το οποίο

υλοποιείθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «IPA ADRIATIC

2007 – 2013». Το έργο TUR.GRATE2 αποσκοπούσε στην αειφόρο ενδυνάμωση της

ανταγωνιστικότητας των εμπλεκόμενων τουριστικών προορισμών της Αδριατικής και στην

βελτίωση της προώθησης, της αξιολόγησης και της καλύτερης παροχής φυσικών, πολιτισμικών και

αγροτουριστικών πόρων σε διασυνοριακό επίπεδο. Το έργο TUR.GRATE2 εστίασε στην βελτίωση

και την προστασία των τοπικών παραγωγών και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην
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αξιοποίηση των ιστορικών κέντρων στις χώρες- εταίρους του έργου, αλλά και στην βελτίωση της

ποιότητας των υπηρεσιών τουρισμού με τη δημιουργία νέων κοινών τουριστικών προϊόντων.

1.5.1. Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τον Θρησκευτικό Τουρισμό

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας οργάνωσε Επιμορφωτικό Σεμινάριο Τουριστικών

Πρακτόρων με θέμα τον Θρησκευτικό Τουρισμό, με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης του

θρησκευτικού τουρισμού στην περιοχή και την καλύτερη αξιοποίηση των θρησκευτικών

προορισμών. Το Σεμινάριο έλαβε χώρα την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014 στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Θεσπρωτία. Στο Σεμινάριο συμμετείχαν ταξιδιωτικοί πράκτορες,

εργαζόμενοι και εκπρόσωποι φορέων που εμπλέκονται άμεσα με τον θρησκευτικό τουρισμό,

όπως:

 Συνεργάτες τουριστικών γραφείων σχετικοί με τουριστικές μεταφορές.

 Συνεργάτες τουριστικών γραφείων σχετικοί με καταλύματα (ξενώνες, ενοικιαζόμενα).

 Συνεργάτες τουριστικών γραφείων σχετικοί με ξενοδοχειακά καταλύματα.

 Ταξιδιωτικοί πράκτορες, εκπρόσωποι και εργαζόμενοι σε τουριστικά γραφεία που

εργάζονται με τουρίστες από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

 Φορείς της εστίασης (εστιάτορες)

 Εργαζόμενοι από την Περιφέρεια οι οποίοι συμμετείχαν για να αποκομίσουν εντυπώσεις

αλλά και ιδέες.

 Άνθρωποι του τουριστικού χώρου.

Οι κύριες εισηγήσεις κάλυπταν τις εξής θεματικές ενότητες:

 «Δυνατότητες ανάπτυξης και προώθησης του θρησκευτικού τουρισμού στην περιοχή της

Θεσπρωτίας»

 «Θεσπρωτικοί θρησκευτικοί προορισμοί - Θέσεις και αντιθέσεις»

H συζήτηση και τα ερωτήματα σχετικά με τα διάφορα ζητήματα που έθιξαν οι εισηγητές ήταν

μεγάλο και εστιάστηκε κυρίως σε προτάσεις και συμπεράσματα, σχετικά με την προώθηση του

θρησκευτικού τουρισμού στην Θεσπρωτία, όπως:

 Εγνατία οδός & γρήγορη πρόσβαση από Β. Ελλάδα.

 Στοχοποίηση και εστίαση με ανάλογο προφίλ επισκεπτών από διαφορετικές περιοχές και

χώρες.
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 Καθορισμός των επισκέψιμων μνημείων εκ του πλήθους των θρησκευτικών μνημείων: από

τα 35 μνημεία η ομάδα των συμμετεχόντων με την βοήθεια των εισηγητών όρισε 4 λόγω

ιστορικότητας, μεγέθους, προσβασιμότητας και ωραρίων.

 Πρόταση να γίνει προσέγγιση από το κάθε φορέα στους δικούς τους κύκλους για τον

εμπλουτισμό των θρησκευτικών προγραμμάτων ώστε κατά την επίσκεψη σε άλλες

περιοχές (Κέρκυρα και Μπάρι) να έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν και τα θρησκευτικά

μνημεία της Θεσπρωτίας τα οποία επισημάνθηκαν.

 Διάθεση σχετικού έντυπου υλικού από την Περιφέρεια Θεσπρωτίας.

 Πρόταση ο κάθε εμπλεκόμενος σε συνεργασία με άλλους φορείς να συμπεριλάβει στο δικό

του site το υλικό που υπάρχει και από την Περιφέρεια αλλά και από τη μονή Γηρομερίου.

1.5.2. Δράση Cyclo

Δράση για την προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού: Ομάδα ποδηλατών από την Ιταλία

πραγματοποίησε την διαδρομή από την Ηγουμενίτσα στο Μπουτρίντο της Αλβανίας. Η διαδρομή

της δράσης Cyclo σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου TUR.GRATE2 . Η διέλευση των ποδηλατών

από τον Νομό της Θεσπρωτίας απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον χάρη στις φυσικές ομορφιές και

στην αρχαία κληρονομιά της Ηγουμενίτσας και των Φιλιατών. Το εγχείρημα των ποδηλατών είχε

συνολική διάρκεια τρεις ημέρες και  μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα είχαν την ευκαιρία να

επισκεφτούν και το φυσικό πάρκο της Θεσπρωτίας, μια μεγάλη περιοχή με λόφους που κοιτάζουν

την θάλασσα.

1.5.3. Virtual Σεμινάριο

Στο πλαίσιο της Δράσης 2.4: Υλοποίηση προωθητικών τουριστικών δρώμενων / Διοργάνωση

επιμορφωτικού σεμιναρίου με ξένα μέσα ενημέρωσης που ειδικεύονται στον τουρισμό, του έργου

«TUR.GRATE2: InteGRATEd actions to promote sustainable ToURist development»,

προετοιμάστηκε ένα Virtual Σεμινάριο με ειδικό βίντεο προώθησης των τουριστικών προορισμών

της Θεσπρωτίας, το οποία κλήθηκαν να παρακολουθήσουν ξένα τουριστικά πρακτορεία, σε ειδικό

κανάλι στο youtube που δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό.

Link: http://www.youtube.com/watch?v=GZdIRsKH5OM&feature=youtu.be

1.6. ADRIATIC ROUTE
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Tο έργο Adriatic Route για τον θεματικό τουρισμό, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του

προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας IPA Adriatic 2007/2013 - Μέτρο 3.3 Δίκτυα

Επικοινωνίας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.880.000,00 €.

Tο έργο Adriatic Route ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και κα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2015.

Συμμετέχουν έξι εταίροι από πέντε διαφορετικές χώρες.

To έργο Adriatic Route στοχεύει στην προώθηση πολιτιστικών, γαστρονομικών και άλλων

εναλλακτικών μορφών τουρισμού στις γειτονικές χώρες της λεκάνης της Αδριατικής, με τη χρήση

πολυτροπικών συστημάτων μεταφορών

Ο απώτερος στόχος είναι να αυξηθεί η κινητικότητα στις συμμετέχουσες περιφέρειες, για τους

σκοπούς του θεματικού τουρισμού, καθώς και η προώθηση της προσβασιμότητας από τη μια

περιοχή / χώρα στην άλλη. Ο στόχος αυτός θα επιτευχτεί μέσω της ανάπτυξης της Αδριατικής

πλατφόρμας Web-GIS, που θα γεφυρώσει τους πολιτισμούς και τα συστήματα μεταφορών των

περιφερειών που συμμετέχουν στο έργο. Το έργο προωθεί επίσης τις κοινές επιχειρήσεις στον

τομέα του τουρισμού, ενώ οι προτεινόμενες δράσεις συνεργασίας αφορούν την πολιτιστική και

φυσική κληρονομιά, την εκπαίδευση, την ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων και την προώθηση

των επενδύσεων..

2. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΜΕ

Στα πλαίσια του προγράμματος τουριστικής προβολής που εκτελεί η Περιφέρεια Ηπείρου με

χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ (ξεκίνησε να  υλοποιείται από τον Οκτώβριο του 2013), έχει σχεδιαστεί

μια επιθετική προβολή για τα επόμενα έτη, η οποία θα επεκταθεί  μέχρι τέλος 2015. Ήδη

βρίσκονται σε εξέλιξη η δημιουργία έντυπου προωθητικού υλικού (φυλλαδίων), τηλεοπτικών και

ραδιοφωνικών σποτ, βίντεο, τουριστικού portal, καταχωρήσεων σε εθνικά και διεθνή ΜΜΕ, η

επιλογή συμμετοχής της περιφέρειας σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πληθώρα

ενεργειών που θα βοηθήσουν στην προβολή και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Ηπείρου

πάντα σε συνάφεια με το Επιχειρησιακό – Στρατηγικό Σχέδιο 2012-2014.

2.1. Τηλεοπτική Προβολή

Τηλεοπτική προβολή της περιφέρειας Ηπείρου έχει πραγματοποιηθεί κατά καιρούς είτε με την

μορφή συνεντεύξεων, είτε μέσω διαφημιστικών σποτ, είτε μέσω ταξιδιωτικών εκπομπών.
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 Διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό.

Χρησιμοποιήθηκε το τηλεοπτικό σποτ για το χειμερινό τουρισμό της Περιφέρειας Ηπείρου που

είχε δημιουργηθεί το 2011. Η συγκεκριμένη ενέργεια στόχευε στην ενίσχυση του ρεύματος

επισκεπτών κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, που λόγω της Εγνατίας Οδού, όλο και αυξάνεται.

 Συνεντεύξεις τύπου του Περιφερειάρχη Ηπείρου  και του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού  σε

τηλεοπτικά μέσα πανελλαδικής εμβέλειας. (Ρεπορτάζ προβλήθηκαν στα δελτία ειδήσεων

ιδιωτικών και κρατικών τηλεοπτικών σταθμών).

 Τουριστικές/Ταξιδιωτικές εκπομπές (Μένουμε Ελλάδα - κρατική τηλεόραση)

2.2. Ραδιοφωνική προβολή

Έχουν σχεδιαστεί 6 ραδιοφωνικά θεματικά μηνύματα για χρήση σε 4 ραδιοφωνικούς σταθμούς

πανελλαδικής εμβέλειας και σε 22 ραδιοφωνικούς σταθμούς Περιφερειακής Εμβέλειας, τα οποία

ακούστηκαν 110 και 550 φορές αντίστοιχα.

2.3. Καταχωρήσεις σε έντυπα

 Διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον Κυπριακό τουριστικό οδηγό

«Διακοπές στην Ελλάδα»: Ο οδηγός κυκλοφόρησε στην Κύπρο στα τέλη Απριλίου του 2012

σε 15.000 αντίτυπα και διανεμήθηκε στην έκθεση «Ταξίδι». Η καταχώρηση αυτή εντάχθηκε

στο πλαίσιο της διαφημιστικής εκστρατείας της Ηπείρου στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της

έκθεσης και είχε στόχο να κινήσει σε μέγιστο βαθμό το ενδιαφέρον του Κυπριακού κοινού.

 Διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο ένθετο «δ» της εφημερίδας

«Κυριακάτικη Δημοκρατία»: Πραγματοποιήθηκαν 2 καταχωρήσεις: α)Τον Απρίλιο σε

αφιέρωμα στους Πασχαλινούς προορισμούς και β)Το Φθινόπωρο, με στόχο την προβολή

κυρίως του χειμερινού τουρισμού.

 Διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στην αθηναϊκή free-press εφημερίδα

“WEEKEND”: Η καταχώρηση πραγματοποιήθηκε το Φθινόπωρο, με στόχο την προβολή

κυρίως του χειμερινού τουρισμού.
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3. ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η Περιφέρεια Ηπείρου αποφασίζοντας να δείξει εξωστρέφεια, προβάλλοντας δυνατά το τουριστικό

της προϊόν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συμμετέχει ενεργά και δυναμικά εδώ και

πολλά χρόνια σε επιλεγμένες τουριστικές εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού. Το κριτήριο

συμμετοχής ήταν και είναι άμεσα συναρτώμενο τόσο με την ενδυνάμωση της θέσης της

Περιφέρειας σε «παραδοσιακές» αγορές στις οποίες η Ήπειρος και το τουριστικό προϊόν που

προσφέρει είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, όσο και την προσέγγιση νέων αναπτυσσόμενων αγορών. Στην

επιλογή των εκθέσεων προτεραιότητά αποτέλεσε η αξιολόγηση του λόγου οφέλους/δαπάνης,

τόσο συγκριτικά με άλλες εκθέσεις όσο και συγκριτικά με άλλες μορφές διαφήμισης. Στις εκθέσεις

συμμετείχε ξενόγλωσσο προσωπικό της Περιφέρειας το οποίο παρουσίασε το τουριστικό προϊόν

του τόπου και με το κίνητρο των δωρεάν διακοπών, από προσφορές δωρεάν διαμονών των

επιχειρηματιών, συμπληρώνονταν ερωτηματολόγια και στήνονται βάσεις δεδομένων. Η συμμετοχή

της Περιφέρειας στις εν λόγω τουριστικές εκθέσεις πραγματοποιήθηκε κατόπιν αυστηρής επιλογής

και στη συνέχεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και άριστης αξιοποίησης τους. Ενδεικτικά,

αναφέρονται η συμμετοχές τις Περιφέρειας από το 2012 και μετά.
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3.1. Έκθεση «Vacantiebeurs» (2012)

Έλαβε χώρα στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας στις 10-15 Ιανουαρίου 2012. Η έκθεση της Ουτρέχτης

είναι η μεγαλύτερη έκθεση της κεντρικής Ευρώπης με 120.000 επισκέπτες. Ιδιαιτέρως θετικά τα

αποτελέσματα της έκθεσης, τόσο από την άποψη της προσέλευσης και όσο και του αριθμού των

προσωπικών ενημερώσεων σε ενδιαφερόμενους Ολλανδούς από στελέχη της Περιφέρειας.

Συνέπεια της έκθεσης η επίσκεψη 8 Ολλανδών δημοσιογράφων από τις μεγαλύτερες εφημερίδες

και περιοδικά της Ολλανδίας.

3.2. Έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ» (2012)

Έλαβε χώρα στα Ιωάννινα στις 5-13 Μάιου 2012. Η έκθεση διοργανώθηκε για 12η συνεχή χρονιά

και έχει καταστεί πλέον θεσμός για την πρωτεύουσα της Ηπείρου, αφού συντελεί στην προβολή

του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και της περιοχής γενικότερα. Στόχος της συμμετοχής ήταν η

ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η προβολή του τουριστικού προϊόντος και της

πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Στο περίπτερό φιλοξενήθηκε η Ήπειρος Α.Ε. στελέχη της

οποίας κατά τη διάρκεια της έκθεσης ενημέρωναν το κοινό για τις δυνατότητες ένταξης σε

επιδοτούμενα προγράμματα. Η Περιφέρεια Ηπείρου εκπροσωπήθηκε από υπηρεσιακούς

παράγοντες

3.3. Έκθεση «Ι.Μ.Τ.Μ» (2012-2014)

Η έκθεση έλαβε χώρα στο Τελαβίβ του Ισραήλ για τρία συναπτά έτη: στις 14-15 Φεβρουαρίου

2012, στις 05-06 Φεβρουαρίου 2013 και η πιο πρόσφατη 11-12 Φεβρουαρίου 2014. Η συμμετοχή

της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκθέσεις αυτές, αποτέλεσε συνέχεια των επιτυχημένων

προσπαθειών για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος στο Ισραήλ (φιλοξενία Ισραηλινών

δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων το καλοκαίρι του 2011, δωρεάν δημιουργία και

προβολή τηλεοπτικού διαφημιστικού σποτ της Περιφέρειας Ηπείρου, συμμετοχή στην έκθεση Real

Estate στο Τελαβίβ το Νοέμβριο του 2011, συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον Πρέσβη του

Ισραήλ στην Ελλάδα κ.λ.π.). Η συγκεκριμένη αγορά δείχνει ενδιαφέρον για την Ήπειρο, τόσο για το

θαλάσσιο τουρισμό και τον τουρισμό κρουαζιέρας, όσο και για τα εβραϊκά μνημεία της περιοχής και

η παρουσία τους υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής, ξεπερνώντας κάθε πρόβλεψη και δικαιώνοντας τις

προσπάθειες της Περιφέρειας Ηπείρου στον προσανατολισμό της προς νέες τουριστικές αγορές.

Ιδιαίτερα αποτελεσματική ως προωθητική ενέργεια αποδείχτηκε η έκδοση και διανομή θεματικού

χάρτη της Περιφέρειας Ηπείρου στα εβραϊκά.
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3.4. Έκθεση «IFT» (2012-2014)

Έλαβε χώρα στο Βελιγράδι της Σερβίας στις 23 – 26 Φεβρουαρίου 2012 και από 27 Φεβρουαρίου

έως 2 Μαρτίου 2014. Πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή της περιοχής σε έκθεση των

Βαλκανίων. Η Σερβία αποτελεί παρθένα αγορά για την περιοχή, βρίσκεται σε αρκετά κοντινή

απόσταση και δείχνει ενδιαφέρον για θαλάσσιο τουρισμό, αλλά και για μορφές τουρισμού, όπως ο

θρησκευτικός και ο τουρισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή ανέδειξε το τουριστικό

προϊόν της Ηπείρου και παράλληλα συνέβαλε και στην ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων της

περιοχής με τη συγκεκριμένη αγορά.

3.5. Έκθεση «B.I.T» (2012)

Έλαβε χώρα στο Βερολίνο της Γερμανίας στις 7-11 Μαρτίου 2012. Η συγκεκριμένη έκθεση είναι η

μεγαλύτερη της Γερμανίας και μια από τις πιο γνωστές και καταξιωμένες του κόσμου, που

απευθύνεται στο κοινό, αλλά και σε τουριστικούς πράκτορες. Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε με

δικό της περίπτερο στον εκθεσιακό χώρο του ΕΟΤ στο Berlin Messe, το οποίο καθ’ όλη την

διάρκεια της έκθεσης αποτέλεσε πόλο έλξης για μεγάλο αριθμό επισκεπτών από την Γερμανία και

άλλες χώρες. Κατά την διάρκεια της έκθεσης, επαγγελματίες στον τουριστικό κλάδο από διάφορες

περιοχές της Ηπείρου, ήρθαν σε επαφή με tour operators καθώς και με Ελληνικά ταξιδιωτικά

γραφεία της Γερμανίας όπου συζήτησαν τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών για την

προσέλκυση τουριστών στην Ήπειρο. Τις μέρες κοινού στα περίπτερα του ΕΟΤ προβλήθηκε

φωτογραφικό υλικό από αξιοθέατα της Ηπείρου ενώ μοιράστηκε και έντυπο τουριστικό υλικό στους

επισκέπτες, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την Ήπειρο, η οποία αποτελεί ανερχόμενο

προορισμό για διακοπές καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Θερμή ήταν η υποστήριξη και των

Αποδήμων Ηπειρωτών της Γερμανίας.

3.6. Διεθνής Έκθεση «NEXUS» (2012)

Έλαβε χώρα στην Αθήνα 7-11 Μαρτίου 2012. Στη συγκεκριμένη έκθεση η Περιφέρεια Ηπείρου

ήταν η τιμώμενη Περιφέρεια για τον τομέα του Εναλλακτικού Τουρισμού. Προκαθορισμένα

ραντεβού (hosted buyers) με στοχευόμενους προσκεκλημένους από τη διοργανώτρια εταιρεία tour

operators από Ελλάδα και εξωτερικό.

3.7. Έκθεση «BTM» (2012-2014)

Έλαβε χώρα στη Νάπολη της Ιταλίας στις 30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2012 και 4-6 Απριλίου 2014 με

στόχο την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από Ιταλία. Η Περιφέρεια Ηπείρου έκανε αισθητή

την παρουσία της στη Νάπολη, έχοντας ως βασική στόχευση την προβολή της Ηπείρου ως

προορισμού τεσσάρων εποχών, καθώς η Ιταλία αποτελεί μια ισχυρή δεξαμενή τουριστών για την
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ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση που εστιάζει το ενδιαφέρον στους

τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ένταξη της Ηπείρου στα

προγράμματα σχολικών εκδρομών από την Ιταλία.

3.8. Έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ» (2012-2014)

Έλαβε χώρα στη Λευκωσία της Κύπρου στις 27-29 Απριλίου 2012, στις 17-19 Μαϊου 2013 και στις

25-27 Απριλίου 2014. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι επισκέπτες του περιπτέρου είχαν τη

δυνατότητα να ενημερωθούν για το τουριστικό προϊόν της Ηπείρου μέσα από τη διανομή

ενημερωτικών φυλλαδίων και παραδοσιακών εδεσμάτων. Πέραν αυτού είχε προηγηθεί της

συμμετοχής αποστολή πρόσκλησης και τηλεφωνική επικοινωνία με όλα τα σχολεία, τουριστικά

γραφεία, κέντρα ηλικιωμένων της Κύπρου και έτσι, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, σε ειδικό χώρο,

έγιναν στοχευμένες παρουσιάσεις του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου. Στην έκθεση δε, που

πραγματοποιήθηκε το 2014 πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες παρουσιάσεις σε δημοσιογράφους,

opinion makers και tour operators που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

3.9. Διεθνής Έκθεση ‘World Travel Market’ (2013)

Στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου ‘World Travel Market’, που πραγματοποιήθηκε από

τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου 2013 η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε με δικό της περίπτερο . Η

Διεθνής Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες και

σημαντικότερες εκθέσεις παγκοσμίως. Κατά την διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν επαφές

με ανώτατους εκπροσώπους των τουριστικών οργανισμών μεταξύ άλλων της Βρετανίας, της

Ρωσίας, της Τουρκίας, της Κορέας, της Ιαπωνίας, του Ισραήλ, της Ρουμανίας, της Αυστρίας, της

Γερμανίας και της Σουηδίας .

3.10. Έκθεση «GREKLAND PANORAMA» (2014)

Η Έκθεση «GREKLAND PANORAMA» πραγματοποιήθηκε στην Στοκχόλμη, στις 15-16

Φεβρουαρίου 2014 και ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στην Ελλάδα.  Η συμμετοχή της

Περιφέρειας Ηπείρου  ήταν μια στρατηγική επιλογή που στοχεύει στην ευρύτερη Σκανδιναβική

Αγορά, η οποία "τροφοδοτεί" την Ελλάδα με 1,5 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Η έκθεση είχε

πολύ μεγάλη συμμετοχή, με περισσότερα από 6.000 άτομα να επισκέπτονται τα περίπτερα που

στήθηκαν στον εκθεσιακό χώρο. Στο περίπτερο της περιφέρειας έγινε παρουσίαση του τουρισμού

στην Ήπειρο, σε επαγγελματίες της αγοράς και στο ευρύ κοινό, ενώ αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον

που καταγράφηκε για τους τουριστικούς προορισμούς που είναι στα παράλια όσο και τις ορεινές

περιοχές.
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3.11. Διεθνής Έκθεση ΜΙΤΤ (2014)

Η έκθεση έλαβε χώρα από τις 19-22 Μαρτίου 2014, στην Μόσχα της Ρωσίας. Η αντιπροσωπεία

της Περιφέρειας, είχε συναντήσεις με έναν σημαντικό αριθμό tour operator οι οποίοι έδειξαν

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προσκυνήματα, τους παραθαλάσσιους προορισμούς αλλά και τις

δυνατότητες που προσφέρει η Ήπειρος για εναλλακτικό τουρισμό. Η διεθνής έκθεση MITT τελείται

υπό την αιγίδα του Ρωσικού Υπουργείου Αθλητισμού-Τουρισμού-Πολιτικής για τη νεολαία, του

Ομοσπονδιακού Συμβούλιου, της Επιτροπής Τουρισμού της Μόσχας, της Επιτροπής της Δούμα

για τον Πολιτισμό και τέλος της ευρύτερης ταξιδιωτικής βιομηχανίας της Ρωσικής Ένωσης, PATA,

UNWTO.

3.12. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Philoxenia (2013)

Δυναμική ήταν η παρουσία της Περιφέρειας Ηπείρου στην 29η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού

Philoxenia, η οποία πραγματοποιήθηκε από 21 έως 24 Νοεμβρίου 2013 στη Θεσσαλονίκη. Το

περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Philoxenia, σύμφωνα με την στρατηγική επικοινωνίας

του ΕΟΤ, διαμορφώθηκε επικοινωνιακά με αιχμή τις εμπειρίες-πρεσβευτές των επισκεπτών,

οργανωμένες σε 6 θεματικές ενότητες: Πολιτισμός, Θάλασσα, Γαστρονομία, Φύση, Περιπέτεια και

Θρησκευτικά Μνημεία. Στο πλαίσιο της συμμετοχής στην έκθεση πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις

με τουριστικούς πράκτορες από Σερβία, Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Ρουμανία, Αμερική, Ινδία, κλπ,

(20 συνολικά ραντεβού), στους οποίους παρουσιάστηκε το τουριστικό προϊόν της Ηπείρου.

Πολύ μεγάλος ήταν ο αριθμός επισκεπτών που προσέλκυσε το περίπτερο της Ηπείρου. Όλοι τους

ενημερώθηκαν από στελέχη της περιφέρειας και τους εκπροσώπους επαγγελματιών του

τουρισμού, για προορισμούς διακοπών στις ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές, τα αξιοθέατα της

Ηπείρου, ενώ δοκίμασαν και τοπικά προϊόντα όπως τυριά, κρασί, πίτες, γλυκά, λικέρ, θαλασσινούς

μεζέδες.

3.13. Φεστιβάλ Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη (2013-2014)

Η έκθεση διοργανώθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τις 16 έως και τις 19 Μαϊου 2013. Το

περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου δέχτηκε πλήθος κόσμου (περίπου 12.000 άτομα), που

ενδιαφέρθηκαν για την περιοχή και ενημερώθηκαν από τα στελέχη της περιφέρειας και από το

τουριστικό υλικό που τους διανεμήθηκε. Ανάμεσά τους ήταν σχολεία, ομογενειακοί σύλλογοι,

τουριστικοί πράκτορες κ.λ.π.
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3.14. Τουριστική Έκθεση «Ελληνικών Tουριστικών Προορισμών &
Παράδοσης» (2013-2014)

Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό στο

Σύνταγμα, από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2013 και από τις 2 έως τις 4 Ιουνίου 2014. Στόχος της

έκθεσης ήταν η τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και η ενημέρωση του πολυπληθούς κοινού των

επιβατών του Μετρό, για τους τουριστικούς προορισμούς εν όψη των καλοκαιρινών διακοπών.

Αποτέλεσε ιδανική ευκαιρία για την Ήπειρο να προβάλλει το θαλάσσιο τουρισμό της, αλλά και τις

δυνατότητες που προσφέρει για υπαίθριες δραστηριότητες στους ορεινούς όγκους της και για

εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης η προσέλευση του κοινού ήταν

πολύ μεγάλη και το ενδιαφέρον για την Ήπειρο ιδιαίτερα έκδηλο. Οι επισκέπτες του περιπτέρου

της περιφέρειας είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το τουριστικό προϊόν της Ηπείρου τόσο

μέσα από τη διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, όσο και από την παροχή πληροφοριών από τα

στελέχη της Περιφέρειας Ηπείρου. Και σε αυτή την έκθεση, όπως και στις προηγούμενες, η π

περιφέρεια Ηπείρου φιλοξένησε δωρεάν επαγγελματίες του τουρισμού που εξεδήλωσαν το

ενδιαφέρον για συμμετοχή.

3.15. Εκδήλωση Θεσμοφόρια στο  Μουσείο της Ακρόπολης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και

τον ΕΟΤ, το Μουσείο της Ακρόπολης, καθώς και με τη συμβολή του Κέντρου Λαογραφίας της

Ακαδημίας Αθηνών του Υπουργείου Παιδείας, διοργάνωσαν τριήμερες εκδηλώσεις, που έλαβαν

μέρος στο Μουσείο της Ακρόπολης,   για την αναβίωση του αρχαίου γυναικείου αγροτικού θεσμού

των ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΩΝ. Σκοπός των εκδηλώσεων ήταν η ανάδειξη και προβολή  των τοπικών

παραδοσιακών προϊόντων και η διασύνδεση της Γεωργίας με τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό. Τα

προϊόντα της Περιφέρειας Ηπείρου παρουσιάστηκαν σε όλους τους χώρους.

3.16. Έκθεση Meat days & Dairy Expo

Χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό επισκέφθηκαν την 1η έκθεση

Γαλακτοκομίας και Τυροκομίας DAIRY EXPO 2013, που πραγματοποιήθηκε στις 2, 3 & 4

Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δουν

εξοπλισμούς τυροκομείων, παγολεκάνες, μηχανήματα συσκευασίας και ζυγιστικά καθώς και

κτηνοτροφικούς εξοπλισμούς. Επίσης δεκάδες παραγωγοί με προϊόντα γαλακτοκομίας και

τυροκομίας εκθέσανε τα προϊόντα τους και ήρθαν σε επαφή με τους επαγγελματίες του κλάδου,

δηλώνοντας μάλιστα ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την 1η διοργάνωση και το προφίλ των

επισκεπτών που αποτελούνταν από επαγγελματίες. Η έκθεση DAIRY EXPO πραγματοποιήθηκε

παράλληλα με την έκθεση για το κρέας και τα προϊόντα του MEAT DAYS. Συνολικά 25.000
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επαγγελματίες του κλάδου επισκέφθηκαν και τις δύο εκθέσεις στο τριήμερο που διήρκησαν. Η

έκθεση φέρνει σε επαφή την τεχνολογία με τη βιομηχανία, τους πελάτες με τους προμηθευτές, τους

παραγωγούς με τους εμπόρους και τους επιστήμονες με τους παράγοντες. Τα Ηπειρωτικά

προϊόντα κατείχαν εξέχουσα θέση στην έκθεση.
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4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

4.1. Ιστοσελίδες

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω δικτυακοί τόποι μέσα από τους οποίους ο επισκέπτης μπορεί

να γνωρίσει την περιφέρεια Ηπείρου.

 Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου: http://www.pedepirus.gr

 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου: http://www.peproe.gr

 Περιφέρεια Ηπείρου: http://www.php.gov.gr/

 Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: http://www.thesprotia.gr/

 Δήμος Ηγουμενίτσας: http://www.igoumenitsa.gr/

 Δήμος Σουλίου: http://www.dimossouliou.gov.gr/

 http://www.epirusdiscover.gr/

 http://www.thesprotia-holidays.gr

4.2. Κοινωνική Δικτύωση

Φορέας- Σελίδα Facebook Twitter Σχόλια

Περιφέρεια Ηπείρου Αρέσει σε 474 290 ακόλουθοι Ενημερώνεται συχνά.

Ήπειρος- Τουριστική
Προβολή

Αρέσει σε 8.222 - Ενημερώνεται συχνά.

Δήμος Παραμυθιάς Αρέσει σε 67 - Τελευταία ενημέρωση

το 2011.

Δήμος Σουλίου Αρέσει σε 319 - Τελευταία ενημέρωση

τον Αύγουστο του

2013.
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Εικόνα 1: Σελίδα στο Facebook.

Εικόνα 2: Σελίδα στο Twitter.
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Κατά την διάρκεια του 2013, αλλά και του τρέχοντος έτους υπήρχε διαρκής ενημέρωση της

ιστοσελίδας (προφίλ) στο facebook και στο twitter με το όνομα «Ήπειρος - Τουριστική Προβολή»

στα ελληνικά και τα αγγλικά, με φωτογραφίες και κείμενα παρουσίασης.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η παραγωγή διαφημιστικών banner, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο

έγκρισής τους.

4.3. Παραγωγή Ψηφιακού Διαφημιστικού Υλικού

4.3.1. Ψηφιακό φωτογραφικό αρχείο

Έχει ξεκινήσει από την ανάδοχο εταιρεία του έργου τουριστικής προβολής της Περιφέρειας

Ηπείρου, συστηματική φωτογράφιση των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας (τοπία,

θρησκευτικά και αρχιτεκτονικά μνημεία), για τον εμπλουτισμό του φωτογραφικού αρχείου της

Περιφέρειας Ηπείρου. Οι φωτογραφίες χρησιμοποιούνται και θα χρησιμοποιηθούν για τη

διαφημιστική εκστρατεία στα Μ.Μ.Ε., σε φυλλάδια, χάρτες και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας

Ηπείρου.

4.3.2. Video

Δημιουργήθηκαν 6 θεματικά διαφημιστικά σποτ διάρκειας 2’ της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι 6

θεματικές ενότητες που προβάλλονται είναι: Πολιτισμός, Θάλασσα, Γαστρονομία, Φύση,

Περιπέτεια και Θρησκευτικά Μνημεία. Τα spot θα ξεκινήσουν άμεσα να προβάλλονται στο

διαδίκτυο.

Παράλληλα στο διαδικτυακό χώρο της περιφέρειας Ηπείρου υπάρχει προωθητικό βίντεο διάρκειας

17:45 λεπτά, ένα οδοιπορικό ουσιαστικά στις ομορφιές της Ηπείρου

http://www.php.gov.gr/ipeiros/τουριστική-προβολή.html
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5. EΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει προβεί κατά καιρούς στην έκδοση διαφημιστικών εντύπων με σκοπό

την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της. Τα έντυπα αυτά αποτελούνται από οδηγούς

αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων, διαδρομών, αγροτικών και τοπικών προϊόντων,

τουριστικούς και θεματικούς χάρτες. Οι πληροφορίες που παρέχουν είναι ιδιαίτερα λεπτομερείς

(αποστάσεις, διαδρομές, τοποθεσίες, πρόσβαση, ιστορικές αναδρομές) και αποτελούν χρήσιμο

εργαλείο για κάθε υποψήφιο επισκέπτη. Όλα τα έντυπα είναι μεταφρασμένα στα αγγλικά και η

πλειοψηφία τους είναι μεταφρασμένη και σε άλλες γλώσσες, όπως τα ιταλικά και τα γερμανικά.

5.1. Εκδόσεις

Η Περιφέρεια Ηπείρου προέβη στην έκδοση εντύπων, τα οποία παρουσιάζουν το τουριστικό

προϊόν της περιοχής. Παράχθηκαν 6 θεματικά τρίπτυχα φυλλάδια της Περιφέρειας Ηπείρου σε

ελληνικά και αγγλικά. Οι 6 θεματικές ενότητες που προβλήθηκαν ήταν: Πολιτισμός, Θάλασσα,

Γαστρονομία, Φύση, Περιπέτεια και Θρησκευτικά Μνημεία.

5.1.1. Σχέδιο Προώθησης-Διανομής Προωθητικού Υλικού

Μέρος των εντύπων που έχει γενικότερα στη διάθεση της η Περιφέρεια διανεμήθηκε σε:

 Τουριστικές Εκθέσεις που συμμετείχε η Περιφέρεια Ηπείρου.

 Συνέδρια και εκδηλώσεις που συμμετείχε η Ήπειρος.

 Στις πρεσβείες της Ελλάδας στην Αργεντινή κατόπιν αιτήματος  για να χρησιμοποιηθεί σε

προωθητικές ενέργειες.

 Στα γραφεία του ΕΟΤ στην Αυστρία, Ισπανία και τη Γερμανία για να προβληθεί η περιοχή μας

μέσω καναλιών κοινωνικής δικτύωσης.

 Σε τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού που είχαν φιλοξενηθεί στην περιοχή μας την

προηγούμενη χρονιά.

 Σε συλλόγους, ταξιδιωτικά γραφεία, σχολεία, ξενοδοχεία κλπ.

 Οργανωμένες προωθητικές ενέργειες, σε ξενοδοχεία, διανομή μέσω συλλόγων, κ.α.

 Τοποθέτηση εντύπων σε Υπηρεσίες με μεγάλη επισκεψιμότητα.

 Τουριστικά γραφεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

 Δημοσιογράφους που ασχολούνται με το τουριστικό ρεπορτάζ.
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5.2. Τουριστικοί Οδηγοί

H περιφέρεια Ηπείρου παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της http://www.php.gov.gr έναν τουριστικό

οδηγό, εικονογραφημένο και μεταφρασμένο σε πέντε διαφορετικές γλώσσες ( Ελληνικά, Αγγλικά,

Γερμανικά, Ιταλικά, Εβραϊκά).

Εικόνα 3 Τουριστικός Οδηγός Περιφέρειας Ηπείρου.
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6. Χρήση ΤΠΕ για προώθηση τουρισμού

6.1. Η ιστοσελίδα www.epirustreasures.gr

Η ιστοσελίδα αυτή παρέχει πληροφορίες για τα αξιοθέατα της Ηπείρου σε 7 διαφορετικές γλώσσες.

Οι θεματικές του ενότητες εστιάζουν στον αρχαιολογικό, ιστορικό και  πολιτιστικό πλούτο των

περιφερειακών ενοτήτων της Ηπείρου, ενώ υπάρχει ειδική αναφορά για τους μουσειακούς χώρους

της περιφέρειας. Η εφαρμογή αυτή εγκαθίσταται σε κινητά που διαθέτουν λογισμικά Αndroid και

IOS. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης ντοκιμαντέρ το οποίο είναι γυρισμένο με την

μορφή 3D animation. To portal είναι χρηστικό και απλό στην  πλοήγηση. Ο επισκέπτης αφού

επιλέξει την γλώσσα προβολής της αρεσκείας του, εν συνεχεία καλείται να  διαλέξει την θεματική

ενότητα που επιθυμεί να περιηγηθεί.

6.2. Το Έργο «Οδυσσέας»
Το έργο Οδυσσέας έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του

Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα,

ένα κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού που αποτυπώνει έργα, δημιουργίες και επιτεύγματα του

Ελληνικού πολιτισμού χιλιάδων ετών. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πλοηγηθεί στο χάρτη της

Ελλάδας, να εξερευνήσει τις περιοχές που τον ενδιαφέρουν και να ανακαλύψει μουσεία, μνημεία

και αρχαιολογικούς Χώρους. Οι πολλαπλές λειτουργίες του χάρτη δίνουν δυνατότητες περιήγησης

σε όλους τους νομούς της χώρας και επιτρέπουν τη συλλογή διοικητικών, γεωγραφικών και

πολιτιστικών πληροφοριών. Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες διατίθενται εδώ:

http://odysseus.culture.gr/

O χρήστης του δικτυακού κόμβου έχει την δυνατότητα να επιλέξει στον διαδραστικό χάρτη, την

περιφέρεια που τον ενδιαφέρει (π.χ Θεσπρωτία) και να δει με την μορφή κουκίδων όλα τα μνημεία,

μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που μπορεί να επισκεφτεί. Περνώντας τον κέρσορα πάνω

από κάθε σημείο λαμβάνει την πρωταρχική πληροφορία, ενώ επιλέγοντας το σημείο εισέρχεται σε

υπό μενού  από όπου μπορεί συγκεκριμένα πια να αναζητήσει πληροφορίες, φωτογραφικό υλικό,

εκθέσεις κ.ο.κ.

6.3. Σύστημα  Γεωγραφικών Πληροφοριών για τα Παραδοσιακά
Γεφύρια του Κεντρικού Ζαγορίου

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ε.Μ.Π. με το Δήμο Κεντρικού Ζαγορίου πραγματοποιήθηκε η

ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών που αφορά στα
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παραδοσιακά πέτρινα γεφύρια του Κεντρικού Ζαγορίου.  Αυτό το Σύστημα Γεωγραφικών

Πληροφοριών απευθύνεται τόσο στον κάθε περιηγητή - που απλώς ενδιαφέρεται να αντλήσει

πληροφορίες - όσο και στα όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης και τους τεχνικούς, για τους οποίους θα

αποτελέσει μητρώο καταγραφής των συγκεκριμένων μνημείων λαϊκής τέχνης, συνεπώς χρήσιμο

εργαλείο για τη διαχείριση της προστασίας και για τον προγραμματισμό της συντήρησής τους. Το

σύστημα έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η επέκτασή του τόσο ως προς τον

αριθμό των γεφυριών όσο και ως προς τις κατηγορίες των δεδομένων που αφορούν σε αυτά. Το εν

λόγω σύστημα αποσκοπεί στην  ενσωμάτωση πληροφοριών από πολλούς τομείς για όλα τα

πέτρινα γεφύρια σε ένα ολοκληρωμένο πρότυπο, διαθέσιμο για διάφορες χρήσεις.

6.4. Τουριστικός θεματικός οδηγός επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Η διαδικτυακή πύλη του επιμελητηρίου της Θεσπρωτίας αποτελεί μια εξαιρετική πηγή

πληροφοριών για τον επισκέπτη που επιθυμεί να περάσει της διακοπές του στην Θεσπρωτία.

Πέρα από έναν ολοκληρωμένο τουριστικό οδηγό (οδηγίες πρόσβασης καταλύματα, παραλίες,

αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινά μνημεία, χώρους εστίασης και αναψυχής, χάρτες, ταξιδιωτικά

γραφεία, αλλά και πολιτισμικά δρώμενα), η ιστοσελίδα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και

συνδέσμους για εναλλακτικές δραστηριότητες και θεματικό τουρισμό όπως πεζοπορία,canoe

cayak, river trekking, παρατήρηση φύσης και πουλιών, παρά πέντε, ιππασία, εναέριο πέρασμα.
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7. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οι ενέργειες που έχουν γίνει για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού είναι οι παρακάτω:

 Συνεργασίες με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο της προσπάθειας της

καθιέρωσης του Ελληνικού Ηπειρωτικού πρωινού.

 Συνεργασία με τη Λέσχη Γαστρονόμων Ηπείρου και το Σύλλογο Γευσιγνωστών Πρέβεζας για

τη συν-διοργάνωση Παγκόσμιου Συνεδρίου γαστρονομίας στα Ιωάννινα και στην Πρέβεζα.

 Εκπόνηση Σχεδίου Μάρκετινγκ για το «Ελληνικό Ηπειρώτικο Πρωινό», προκειμένου να

διαμορφωθεί κατάλληλη στρατηγική μάρκετινγκ σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό αλλά και

Μεσογειακό/Ευρωπαϊκό επίπεδο και να προσδιοριστούν συγκεκριμένες δράσεις αναφορικά με

το μίγμα μάρκετινγκ του πρωινού.

 Εκδήλωση παρουσίασης του Ελληνικού Πρωινού Ηπείρου στο ξενοδοχείο Dulac στα Ιωάννινα

στις 22 Ιανουαρίου 2014 κατά την οποία οι τοπικοί παραγωγοί θα είχαν την ευκαιρία να

παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στους ξενοδόχους της Ηπείρου σε ειδικά διαμορφωμένα

σημεία. Επίσης, παρουσιάστηκαν και παρασκευασμένα τα προτεινόμενα εδέσματα πρωινού.

 Δημιουργία καταλόγου που παρουσιάζει τις επιχειρήσεις που προσφέρουν «Ελληνικό

Ηπειρώτικο πρωινό» και τοπική κουζίνα.

 Συμμετοχή στην εκδήλωση Θεσμοφορία που διοργανώθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης (24-

26/5/2013)

 Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Κύπρου στη Λευκωσία (4-9/10/2013).

 Συμμετοχή στην έκθεση Meat days & Dairy Expo στην Αθήνα (2-4/11/2013)
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8. ΆΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

8.1. Ενέργειες για προσέλκυση μαθητικού τουρισμού

Αποστολή ψηφιακών παρουσιάσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε σχολεία της πρωτοβάθμιας

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, πάνω σε 4 θεματικές ενότητες:

ιστορική μνήμη, φύση, δραστηριότητες, γενικές πληροφορίες. Στόχος η προσέλκυση μαθητικών

εκδρομών στην περιοχή με καλά αποτελέσματα ως προς την ανταπόκριση σχολείων ανά την

Ελλάδα. Ειδικότερα οι ενέργειες που έγιναν στην διάρκεια του τελευταίου έτους είναι οι κάτωθι:

 Δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων-προγραμμάτων εκδρομών για μαθητικές

εκπαιδευτικές εκδρομές στην περιοχή της Ηπείρου. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν

προγράμματα μονοήμερης διήμερης και τριήμερης εκδρομής, τα οποία αποστάλθηκαν με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα σχολεία.

 Βοήθεια στη διοργάνωση μαθητικών εκδρομών, όσον αφορά την παροχή πληροφοριών και τη

σύσταση του προγράμματος επίσκεψης.

 Διάθεση  συνοδού στις μαθητικές εκδρομές που οργανώθηκαν με τη βοήθεια της περιφέρειας

Ηπείρου.

8.2. Ενέργειες για προσέλκυση τουρισμού τρίτης ηλικίας

Δημιουργία και αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 2 θεματικών παρουσιάσεων

(γαστρονομικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός) στα κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής

Προστασίας Ηλικιωμένων και σε Δήμους της χώρας.

8.3. Συστηματικές προσπάθειες για την Προσέλκυση
Κρουαζιερόπλοιων στην Ήπειρο

Οι  ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2013 για την προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων στην

Ήπειρο έχουν ως εξής:

 Σύσταση  του  Συμβουλίου Ανάπτυξης Κρουαζιέρας

Πραγματοποιήθηκαν δυο συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ανάπτυξης Κρουαζιέρας, για την

αύξηση των στάσεων κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Ηπείρου.

 Αύξηση των στάσεων κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Ηπείρου. Πραγματοποιήθηκαν 6

στάσεις κρουαζιερόπλοιων στην Πάργα, 12 στάσεις στην Ηγουμενίτσα και 4 στάσεις στην

Πρέβεζα.

 Συναντήσεις με τους ναυτικούς πράκτορες Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας για τον καλύτερο

συντονισμό με την Περιφέρεια για την ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας στην Ήπειρο.
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8.4. Άνοιγμα Συνεργασιών με εταιρίες χαμηλού κόστους

Οι  ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2013 για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης

της Ηπείρου με την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν ως εξής:

 Πλήθυνση των οικονομικών πτήσεων από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο του Ακτίου.

 Το 2013 επιτεύχθηκε μετά από πολλές επαφές να έρθουν στο αεροδρόμιο του Ακτίου νέες

πτήσεις από τη Σλοβακία, Αυστρία, Ιταλία, Ουκρανία, Δανία Γερμανία,  Μεγάλη Βρετανία,

Ουκρανία  Ρουμανία και Πολωνία.

 Μετά από πολλές επαφές και συζητήσεις αναμένεται για το 2014 να έρθουν εβδομαδιαίως για

την καλοκαιρινή σαιζόν, 1 νέα εβδομαδιαία πτήση από Κύπρο, 1 νέα εβδομαδιαία πτήση από

Ρωσία, 2 επιπλέον εβδομαδιαίες πτήσεις από Γερμανία και 3 επιπλέον εβδομαδιαίες πτήσεις

από Σκανδιναβία.  Επιπλέον επιτεύχθηκε συνεργασία με μια εταιρεία χαμηλού κόστους από τη

Βενετία. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά που ανοίγει η αγορά της

Ρωσίας στην Ήπειρο.

 Στον κρατικό αερολιμένα του Ακτίου το 2013 διακινήθηκαν συνολικά 315.000 επιβάτες

περίπου.

 Συνέχιση συνεργασίας με το Επιμελητήριο Λευκάδας για την αεροπορική επανασύνδεση της

Αθήνας με το Άκτιο.

 Συναντήσεις με την Υπουργό τουρισμού για την αεροπορική επανασύνδεση της Αθήνας με το

Άκτιο. Στις συναντήσεις αυτές τέθηκε και το θέμα να χαρακτηριστεί η συγκεκριμένη γραμμή

σαν άγονη.

Επιπλέον για την ενίσχυση των αεροδρομίων Ιωαννίνων και Ακτίου, μια καινοτόμα ενέργεια που

εφαρμόστηκε για το 2013 είναι η ανάρτηση στο site της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας του

προγράμματος πτήσεων του αεροδρομίου των Ιωαννίνων και του προγράμματος ναυλωμένων

πτήσεων από προορισμούς του εξωτερικού προς το αεροδρόμιο του Ακτίου και αντίστροφα. Στη

σελίδα υπήρξε αναλυτικό πρόγραμμα αναχώρησης και άφιξης κάθε πτήσης ώστε να μπορούν να

ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή οι επιχειρηματίες, αλλά και οι επιβάτες που ενδιαφέρονται για

τυχόν διαθέσιμες θέσεις.

8.5. Φιλοξενίες

Πραγματοποιήθηκε φιλοξενία 35 ξένων Πρέσβεων που είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα, με

πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία προγραμμάτισε

την περιήγησή τους σε περιοχές της χώρας μας ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και πλούσιου

ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, οι οποίες δεν είναι ευρύτερα γνωστές στο εξωτερικό ως
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«συνήθεις τουριστικοί προορισμοί». Στόχος της ενέργειας ήταν η προβολή του τουριστικού

προϊόντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών αυτών, καθώς και η παράλληλη

προβολή των οικονομικών δυνατοτήτων τους και των προοπτικών ανάπτυξής τους. Η επίσκεψή

τους στην περιοχή μας διοργανώθηκε το διάστημα 17-19/5/2013. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω

περιήγησης οι υψηλοί καλεσμένοι περιηγήθηκαν σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς

τόπους, φυσικά  μνημεία κ.λ.π., αποκόμισαν τις καλύτερες εντυπώσεις.

8.6. Δημιουργία Νέου Τουριστικού Προϊόντος με Βάση τα Αρχαία
Θέατρα της Ηπείρου.

Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο

Πολιτισμού, την Περιφέρεια Ηπείρου και το Διάζωμα, το οποίο θα υποβοηθήσει σημαντικά την

υλοποίηση του πρωτότυπου εγχειρήματος που αφορά τη δημιουργία και την τοποθέτηση στην

αγορά ενός νέου τουριστικού προϊόντος υψηλής ποιότητας: μια επώνυμη διαδρομή με αφορμή τα

αρχαία θέατρα της Ηπείρου. Το προϊόν αυτό θα παρέχει τη δυνατότητα μιας βαθιάς  και έγκυρης

γνωριμίας με την Ήπειρο, με αφορμή τα αρχαία θέατρα και τους αρχαιολογικούς χώρους σε κοινά

επισκεπτών με απαιτήσεις, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό
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9. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

9.1. Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το ξενοδοχειακό δυναμικό της Ηπείρου.

Τάξη ΑΑ Α Β Γ Δ Ε Σύνολο

Μονάδες 2 14 43 134 19 14 226

Δωμάτια 7 465 1.561 2.641 350 192 5.279

Κλίνες 147 933 3.019 5.046 679 401 10.225

9.2. Ταξιδιωτικά Πρακτορεία

Παρακάτω παρατίθεται μια λίστα με τα διαθέσιμα ταξιδιωτικά πρακτορεία του νομού Θεσπρωτίας.

Ταξιδιωτικά γραφεία Πληροφορίες

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε.

Δεν προσφέρουν

ολοκληρωμένα πακέτα

εκδρομών. Ασχολούνται μόνο

με κρατήσεις ακτοπλοϊκών

εισιτηρίων

REVIS TRAVEL

Προσφέρουν ολοκληρωμένα

πακέτα τόσο για εισερχόμενους

όσο και για εξερχόμενους

τουρίστες. Τα τουριστικά

πακέτα αφορούν συνήθως σε

εκδρομές και περιηγήσεις

αρχαιολογικού, εκκλησιαστικού

και τοπικού ενδιαφέροντος

ΜΠΑΡΚΑΜΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ -
BARKABAS TRAVEL

AGENCY

Δεν προσφέρουν

ολοκληρωμένα πακέτα

εκδρομών .Ασχολούνται μόνο

με κρατήσεις ακτοπλοϊκών

εισιτηρίων
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ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ &
ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΕ

Δεν προσφέρουν

ολοκληρωμένα πακέτα

εκδρομών .Ασχολούνται μόνο

με κρατήσεις ακτοπλοϊκών

εισιτηρίων

ROUSSANOGLOU TRAVEL

Δεν προσφέρουν

ολοκληρωμένες Τουριστικές

Λύσεις αλλά υπάρχει η

δυνατότητα μόνο εάν υπάρξει

ζήτηση εκ των προτέρων.

EGNATIA TRAVEL - ΝΙΤΣΑΣ
Ν. - ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ Σ. Ο.Ε

Δεν προσφέρουν

ολοκληρωμένα πακέτα

εκδρομών .Ασχολούνται μόνο

με κρατήσεις ακτοπλοϊκών

εισιτηρίων

PANTAZI ELENI TRAVEL

Δεν προσφέρουν

ολοκληρωμένα πακέτα

εκδρομών .Ασχολούνται μόνο

με κρατήσεις ακτοπλοϊκών

εισιτηρίων

MILANO TRAVEL

Δεν προσφέρουν Τουριστικά

πακέτα /Μόνο κρατήσεις

εισιτήριων για Ιταλία

ΠΑΛΓΕΜΕΖΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Δεν προσφέρουν Τουριστικά

πακέτα /Μόνο κρατήσεις

εισιτήριων για Ιταλία

AKIS KATSIOS TRAVEL

Προσφέρουν ολοκληρωμένα

πακέτα τόσο για εισερχόμενους

όσο και για εξερχόμενους

τουρίστες. Τα τουριστικά

πακέτα αφορούν συνήθως σε

εκδρομές και περιηγήσεις



31

αρχαιολογικού, εκκλησιαστικού

και τοπικού ενδιαφέροντος.

BLUE STAR FERRIES
Δεν προσφέρουν Τουριστικά

πακέτα /Μόνο κρατήσεις

εισιτήριων για Ιταλία

KOTSIS TRAVEL

Προσφέρουν ολοκληρωμένα

τουριστικά πακέτα κυρίως

εκκλησιαστικού και τοπικού

χαρακτήρα.

EUROLINE - ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ

Δεν προσφέρει τουριστικά

πακέτα / Έχει μετατραπεί σε

αντιπρόσωπο της εταιρείας

ANEK LINES.

ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ Σ & ΣΙΑ ΕΠΕ

Δεν προσφέρουν

ολοκληρωμένα πακέτα

εκδρομών. Ασχολούνται μόνο

με κρατήσεις ακτοπλοϊκών

εισιτηρίων.

MB TRAVEL

Δεν προσφέρουν

ολοκληρωμένα πακέτα

εκδρομών. Ασχολούνται μόνο

με κρατήσεις ακτοπλοϊκών

εισιτηρίων.

BLUE STAR FERRIES -
ΣΕΡΓΙΟΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ

ΕΠΕ

Δεν προσφέρουν

ολοκληρωμένα πακέτα

εκδρομών. Ασχολούνται μόνο

με κρατήσεις ακτοπλοϊκών

εισιτηρίων.



32

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Προσφέρουν τουριστικά

πακέτα.

BOUTAS TOURS
Προσφέρουν τουριστικά

πακέτα.

MAI TRAVEL

Προσφέρουν Τουριστικά

πακέτα σε συνεργασία  με tour

operators. Στοχεύουν

περισσότερο σε ξένους

τουρίστες. Για αυτόν τον λόγο

υπάρχει και συνεργασία και με

ξένα πρακτορεία.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Μ.ΕΠΕ

Προσφέρουν αλλά δεν

διαθέτουν τυποποιημένα

τουριστικά πακέτα.

Βιβλιογραφία
 www.php.gov.gr

 www.epirus.gov

 www.preveza.info.gr

 www.prevezaguide.gr

 www.thespro.gr

 www.paramythiaonline.gr

 www.e-thesprotia.gr

 www.pedepirus.gr

 www.peproe.gr

 www.atpreveza.gr

 www.epirusgate.blogspot.gr

 www.hotelsline.gr

 www.ipiroshotels.gr

 www.odysseus.culture.gr

 www.thesprotia-holidays.gr
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 www.epirustreasures.gr

 www.turgrate2.eu

 www.prevezahotels.gr/

 www.all-ioannina-hotels.com/el/home


