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13η ΙΤΒ Asia - Σιγκαπούρη, 21. -23.10.2020, Sands Expo and Convention Center, Marina Bay Sands 
Με 7 εταιρίες – εκθέτες εκπροσωπήθηκε η Ελλάδα στην προηγούμενη διοργάνωση! 
Διοργάνωση Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου στην τουριστική έκθεση ITΒ Asia 2020 από τον ΕΟΤ! 
 
ITB China στη Σαγκάη 13. – 15.05.2020 
 
ITB Berlin, 04. - 07.03.2020 - O EOT διοργανώνει Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο! 
 
ITB India στη Νότια Ασία – Μουμπάι, 15. – 17.04.2020 
Η μεγαλύτερη Διεθνής Τουριστική Έκθεση στον κόσμο επεκτείνεται και στην αγορά της Ινδίας! 
 
Κυρίες και κύριοι, 
η τελευταία διοργάνωση της ITB Asia κατέγραψε αύξηση 7.4% στις προγραμματισμένες επαγγελματικές συναντήσεις οι οποίες άγγιξαν 
τις 27.000. Επίσης, αύξηση παρατηρήθηκε στους εκθέτες οι οποίοι ξεπέρασαν τους 1.300, ενώ οι buyers έφτασαν τους 1.250. Συνολικά 
τις τρεις αυτές ενδιαφέρουσες εκθεσιακές ημέρες, ο κόσμος προήλθε από 132 χώρες και ξεπέρασαν τον αριθμό των 13.000. Ανάμεσα 
στους εκθέτες, 7 ελληνικές επιχειρήσεις, συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία στην ITB Asia 2019, οι οποίες ήταν οι εξής: Argo Travel 
Group, Athens Express, Celestyal Cruises, CHANDRIS HOTELS – GREECE, Electra Hotels & Resorts και HETCO TOURS, οι οποίες έλαβαν 
μέρος στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο που διοργάνωσε ο ΕΟΤ, ενώ ως ανεξάρτητος εκθέτης συμμετείχε η εταιρία TourGreece SA.   
 
Η επόμενη ΙΤΒ Asia θα λάβει χώρα στις 21 - 23.10.2020 στη Σιγκαπούρη, στην οποία ο ΕΟΤ διοργανώνει Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο. 
 
Η ITB Asia αποτελεί μια μοναδική διεθνή εκθεσιακή πλατφόρμα με σημείο εστίασης τους Ασιάτες αγοραστές και πωλητές, καθώς και 
άλλους φορείς της ασιατικής τουριστικής αγοράς, χωρίς όμως να παραλείπει εκθέτες και ενδιαφερόμενους από τον υπόλοιπο κόσμο. Η 
ITB Asia έχει βρει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στους εκθέτες, που θέλουν να προβληθούν στη διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά της Ασίας 
και έχει μεγάλη ζήτηση από ολόκληρη την τουριστική βιομηχανία. 
 
Ορισμένοι από τους τομείς, που παρουσιάζονται στην ITB Asia είναι: 
 επαγγελματικά ταξίδια 
 ταξίδια αναψυχής 
 παγκόσμια τουριστική βιομηχανία 
 εκπαίδευση και επαγγελματικά workshops.  
 
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη ITB Asia, που φιλοξενήθηκε στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Suntec της 
Σιγκαπούρης, προσέλκυσε σε διάστημα 3 ημέρων περισσότερους από 12.000 επισκέπτες, μεταξύ αυτών εκπρόσωποι εταιριών, τουριστικά 
γραφεία και τουριστικοί οργανισμοί, ξενοδοχεία κ.α.  
 
Την ITB Asia διοργανώνει ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Βερολίνου, διοργανωτής της παγκοσμίως καταξιωμένης τουριστικής έκθεσης 
ITB Berlin, όπου και για το 2020, ο ΕΟΤ διοργανώνει Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο. Σημειώνεται ότι, η προηγούμενη έκθεση, 
επιφύλασσε μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, τέσσερα διεθνή βραβεία για τον κλάδο του Τουρισμού 
απέσπασε η Ελλάδα, ένα εξ αυτών το βραβείο όπου ανακηρύχθηκε «Ο καλύτερος προορισμός για διακοπές Αναψυχής» (Best Destination 
- Leisure), στον διεθνή διαγωνισμό PATWA International Awards, τα «Όσκαρ του Τουρισμού». Η ΙΤΒ Berlin αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη 
της κατάστασης του κλάδου και μια απαραίτητη πλατφόρμα δικτύωσης για μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες του κόσμου. 
 
Στο δυναμικό της έκθεσης ανήκει και η ΙΤΒ China που έλαβε χώρα το 2019 στη Σαγκάη και συγκέντρωσε 800 εκθέτες από 84 χώρες ενώ 
την Ελλάδα εκπροσώπησαν η Celestyal Cruises και τα CHANDRIS HOTELS. Η επόμενη ΙΤΒ China θα διοργανωθεί στις 13.-15.05.2020 
ξανά στη Σαγκάη. Ιστοσελίδα: www.itb-china.com 
 
Στη Νότια Ασία και πιο συγκεκριμένα στο Μουμπάι, θα διεξαχθεί η νέα προσθήκη της έκθεσης, ITB India από τις 15 έως τις 17 
Απριλίου 2020, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μουμπάι (Bombay Exhibition Centre). Στόχος της έκθεσης, αποτελεί να συγκεντρωθούν οι 
ηγέτες της αγοράς και οι μεγαλύτεροι buyers του τουρισμού από όλες τις άκρες της Ινδίας, αλλά και διεθνείς φορείς και επιχειρήσεις 
από όλους τους κλάδους του τουρισμού, με σκοπό την επισύναψη νέων συνεργειών και συνεργασιών στη ραγδαία αναπτυσσόμενη 
αγορά της Ινδίας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.itb-asia.com και για κάρτες εισόδου 
απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του 
Βερολίνου στην Ελλάδα, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr. 
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