
Η 7η Athens International Tourism 
Expo 2020  σε Virtual μορφή! 

 
Όπως  όλοι γνωρίζουμε , λόγω των γνωστών 
προβλημάτων με την έξαρση της επιδημίας, 
αναβλήθηκαν πολλές εκδηλώσεις και εκθέσεις.  
Οι προβλέψεις ότι τα μέτρα για τον covid-19 θα 
ισχύσουν μέχρι το τέλος του 2020 αλλά και 
έντονη επιθυμία της αγοράς να γίνει η έκθεση,  
μας οδήγησαν στην απόφαση να μην την 
ακυρώσουμε και θα την διοργανώσουμε σε 
Virtual μορφή. 
 

Η 7η Athens International Tourism Expo 2020 θα πραγματοποιηθεί σε Virtual μορφή την περίοδο  
27 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 12.00 – 14.00 και 17.00 – 19.00 ώρα Ελλάδος ενώ το 
ωράριο θα προσαρμοστεί ανάλογα για χώρες που έχουν μεγάλη διαφορά ώρας με την Ελλάδα ( όπως 
ΗΠΑ, Καναδάς,κ.λ.π.) 
 
Η ανοδική πορεία που έχει διαγράψει, μέχρι σήμερα η Έκθεση, θα συνεχιστεί και στη virtual έκδοσή της 
με στόχο τον εισερχόμενο τουρισμό του 2021. 

 
 «ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ» ΕΚΘΕΤΩΝ 
 
Τα παραδοσιακά stands των Εκθετών θα δώσουν τη θέση τους στα «Ψηφιακά περίπτερα» και τα Β2Β 
Meetings Εκθετών, Buyers και Επισκεπτών θα πραγματοποιηθούν μέσω Video Conference.  
Οι Εκθέτες μέσω των «Ψηφιακών Περιπτέρων» τους θα έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν 
ολοκληρωμένα στη διεθνή τουριστική αγορά και να πραγματοποιήσουν Β2Β meetings με τους Buyers 
και τους επαγγελματίες επισκέπτες ,από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω Teleconference. 
Στα «Ψηφιακά περίπτερα» ο Εκθέτης θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει: 

 

 Το λογότυπό του 
 Το εταιρικό του προφίλ 
 Εικόνες, φωτογραφίες και αρχεία pdf με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και 

τις προσφορές του. 
 To εταιρικό ή προϊοντικό του Video, διάρκειας 60΄΄ 
 Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ( σε αρχεία pdf) 
 Να πραγματοποιήσει Video Conference  

 
 Oι Buyers 
Η δυναμική της Έκθεσης και η μεγάλη επιτυχία των Β2Β συναντήσεων θα παραμείνει υψηλή και οι 
Buyers θα καλύψουν όλες τις ανάγκες των εκθετών.  
Ήδη στην Έκθεση συμμετέχουν ως Buyers περισσότερα από 100 κορυφαία γραφεία του εξωτερικού ενώ 
οι αιτήσεις για συμμετοχές αυξάνονται συνεχώς. 
 
 



 
 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ 
ΤΩΝ Β2Β MEETINGS 
 
Για την τόνωση των Β2Β meetings και για 
την προσέλκυση on line επισκεπτών από 
το εξωτερικό έχουν σταλεί ενημερωτικά 
News letters ,με παραλήπτες 
περισσότερους από 40.000 Tour 

Operators, Travel Agencies και εταιρείες MICE του εξωτερικού για να συμμετέχουν, ως επισκέπτες . 
Οι Επαγγελματίες επισκέπτες , από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα εγγραφούν στο Online πρόγραμμα 
και  θα μπορούν και εκείνοι να πραγματοποιήσουν μέσω teleconference system Meetings με τους 
Εκθέτες. Αυτός είναι και ο λόγος που τo πρόγραμμα των Β2Β μέσω teleconference θα παραμείνει 
ανοικτό από 27 Νοεμβρίου έως και 4 Δεκεμβρίου και ώρες  
12.00 – 14.00 και 17.00 – 19.00 (ώρα Ελλάδος) .  
 
Η 7η Athens International Tourism Expo 2020 θα πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων,  
με την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και με την στήριξη του ΕΟΤ. 


