
∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Η 8η Athens International Tourism & 
Culture Expo υπό την Αιγίδα του 
Υπουργείου Τουρισμού και της 
Επιτροπής «Ελλάδα 2021», 
συμμετέχει στους εορτασμούς για τα 
200 χρόνια ελευθερίας της χώρας 
διοργανώνοντας ∆ιεθνές Συνέδριο 
για τον Αρχαιολογικό και Πολιτισμικό 
τουρισμό μας. 

Η Αρχαιολογική και Πολιτισµική κληρονοµιά µας,
πόλος έλξης του ∆ιεθνούς Τουρισµού                                                               

8η ATHENS
INTERNATIONAL TOURISM
& CULTURE EXPO 2021
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ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Η Αρχαιολογική και Πολιτισµική κληρονοµιά µας,

πόλος έλξης του ∆ιεθνούς Τουρισµού



Οι ∆ιεθνείς Οµιλητές από την Ελλάδα και πολλές
άλλες χώρες θα συµµετέχουν µε δύο τρόπους:

Εκλεκτοί ∆ιεθνείς Ομιλητές, προερχόμενοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
θα συμμετέχουν στο Συνέδριο με δικές τους παρουσιάσεις.

 Η διάρκεια της κάθε ομιλίας θα είναι 15 λεπτά.   

8η ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO 2021

Ο Πολιτισμικός Τουρισμός είναι η μορφή τουριστικής δραστηριότητας στην οποία το βασικό κίνητρο 
του επισκέπτη είναι να γνωρίσει κυρίως Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά αξιοθέατα και περιοχές, 

κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς, εθνικά και ιστορικά μνημεία και μουσεία και παράλληλα να 
αφουγκραστεί μνήμες που συνδέονται με ιστορικά πρόσωπα.      

Η Ελλάδα αποτελεί το διεθνές φωτεινό λίκνο του πολιτισμού παραμένοντας ένας σημαντικός 
διεθνής πόλος έλξης του τουρισμού, αφού κάθε περιοχή της χώρας είναι πλούσια σε Ιστορικά 

Μνημεία, Αρχαιολογικούς χώρους αλλά και Ήθη και Έθιμα που συνθέτουν την μακρόχρονη διαδρομή 
της Πολιτισμικής της κληρονομιάς.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η συµβολή του Ελληνικού Πολιτισµού
 στο τουριστικό γίγνεσθαι της χώρα µας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Με φυσική συμμετοχή στο Συνέδριο  Με virtual συμμετοχή
για τους Ομιλητές που δε θα μπορούν να έχουν

φυσική παρουσία

   Λένορμαν 161 & Βίαντος 2, 104 42, Aθήνα          210 6141164          210 8024267          info@leaderexpo.gr          aite.gr

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α 

 Η επιρροή του Ελληνικού Πολιτισμού στην Παγκόσμια Ιστορία
 Εξέλιξη του Πολιτισμού: 1821-2021~ ∆ιακόσια χρόνια εξέλιξης
του Ελληνικού Πολιτισμού                                       
Παρουσίαση των σημαντικότερων Αρχαιολογικών και
Πολιτιστικών Μνημείων της Ελλάδος και της Ευρώπης                                                                                                   
Πολιτιστικός Τουρισμός ~ Η συμβολή του πολιτισμού
στην αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού


