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Εκθέτες, Hosted Buyers και Επισκέπτες 
δήλωσαν ότι επέτυχαν τους στόχους τους με 
πολλές και ενδιαφέρουσες επαγγελματικές 

νέες συνεργασίες.

Η Έκθεση μεγαλώνει με νέους

στόχους και συμμετοχές

 Η 6η Athens International Tourism Expo 2019 θα 
διοργανωθεί 6-8 Δεκεμβρίου στο Metropolitan 
Expo και θα είναι, όπως κάθε χρόνο, η επίσημη 
και μοναδική τουριστική έκθεση της Αθήνας.

Ο κόσμος του τουρισμού από την Ελλάδα και το 
Εξωτερικό έδωσε το μεγάλο και δυναμικό του 
παρόν στην 5η  Α.Ι.Τ.Ε. Athens International 
Tourism Expo  2018 η οποία παρουσίασε:  
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Η 6η Athens International Tourism Expo 2019 
μεγαλώνει  με νέους τομείς τουρισμού και 
διεθνείς συμμετοχές.

Eκτός των τομέων που προβάλλονται κάθε 
χρόνο, εφέτος θα συμμετέχουν και νέοι κλάδοι 
οι οποίοι συγκεντρώνουν και το διεθνές 
ενδιαφέρον:       

 

    

   

ΝΕΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

150+ ΔιεθνείςHosted Buyersαπό 50 χώρεςπου θα καλύπτουνμε εξειδικευμένες ομάδες όλους τους  τουριστικούς τομείς της έκθεσης  
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H έκθεση έχει πλέον εξελιχθεί σε μία 
καθιερωμένη και μεγάλη Διεθνή Έκθεση 
Τουρισμού στην Ελλάδα που συγκεντρώνει 
εκθέτες και επισκέπτες από πολλές χώρες 
δίνοντας, χρόνο με το χρόνο, στην Αθήνα
τη θέση που της αξίζει.

Γίνεται ένα Διεθνές Tourism Hub στην
περιοχή της Μεσογείου, της Νότιας
Ευρώπης και ευρύτερα.

ΑΘΗΝΑ
Το νέο Tourism Hub



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ AIT EXPO 2019

Οι 150+ Διεθνείς Hosted Buyers
από 50 και πλέον χώρες που θα 
καλύπτουν με εξειδικευμένες ομάδες 
όλους τους τομείς της έκθεσης.

Η συμμετοχή τουριστικών επιχειρήσεων 
και Οργανισμών από το εξωτερικό.

Η οργάνωση Β2Β συναντήσεων 
 μεταξύ των εκθετών και Tour Operators, 
Travel Agencies, MICE και DMC’s 
επιχειρήσεων.

Ο εμπλουτισμός της Έκθεσης
με Παράλληλα Events και με 
εξειδικευμένους Ομιλητές 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό οι 
οποίοι θα εστιάσουν στις διεθνείς τάσεις 
και εξελίξεις της ταξιδιωτικής 
βιομηχανίας.



Επίκεντρο
η Ελλάδα

και άνοιγμα
σε νέες αγορές

Με επίκεντρο την Ελλάδα, 
στην Έκθεση θα συμμετέχουν 
και άλλες τουριστικές αγορές, 

τόσο θεματικές όσο και γεωγραφικές 
στοχεύοντας πλέον περισσότερο

στη διεθνή τουριστική αγορά
με την συμμετοχή

και πολλών άλλων χωρών.



Βασ. Γεωργίου 3, 15122, Μαρούσι           210 6141164         210 8024267

info@leaderexpo.gr           aite.gr
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Η 6η Athens International Tourism Expo 2019 έχει την Αιγίδα των:

Χορηγοί:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


