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ΙΤΒ Berlin 2021  -  Digital Format, 09. - 12.03.2021, Η μεγαλύτερη Διεθνής Τουριστική Έκθεση στον κόσμο!  
 
ITB Asia 2021, Σιγκαπούρη, 27. – 29.10.2021  
 
ITB India 2021 Goes Hybrid  
Live Event 07. – 09.04.2021, στο Μουμπάι  
Virtual Event 15. – 16.04.2021  
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
από τις 9 έως τις 12 Μαρτίου 2021 θα λάβει χώρα πλήρως ψηφιακά ως μια πλατφόρμα B2B η μεγαλύτερη Διεθνής 
Τουριστική Έκθεση στον κόσμο, ITB Berlin 2021, όπως ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Βερολίνου, ο οποίος 
αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
 
Με σκοπό τη δικτύωση και το κλείσιμο επαγγελματικών συμφωνιών με τους παγκόσμιους «παίκτες» και παράγοντες του 
τουριστικού κλάδου, η ΙΤΒ Berlin αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη της κατάστασης του κλάδου και μία απαραίτητη 
πλατφόρμα δικτύωσης για μία από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες στον κόσμο. Η διεθνής ταξιδιωτική βιομηχανία απέδειξε 
την αντοχή της στο πρόσωπο της κρίσης των προσφύγων και των γεωπολιτικών κινδύνων, αποδεικνύοντας ότι παραμένει 
η δυναμικά αναπτυσσόμενη βιομηχανία παρά τις δύσκολες παγκόσμιες συνθήκες.  
 
Στην τελευταία διοργάνωση έλαβαν μέρος 157 ελληνικές επιχειρήσεις, από το σύνολο των 10.000 εκθετών από 181 
χώρες, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε σε 160.000, μεταξύ αυτών, Έλληνες ξενοδόχοι, τουριστικά γραφεία, 
δήμοι, περιφέρειες και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών του τουριστικού κλάδου. Το Εθνικό Περίπτερο του ΕΟΤ φρόντισε 
με μια σειρά από δρώμενα, όπως παρουσιάσεις από σεφ και live cooking για την ανάδειξη του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος και την προσέλκυση μεγάλου αριθμού τουριστών για την επόμενη τουριστική σεζόν. H προσέλευση στο 
Ελληνικό Περίπτερο ήταν μεγάλη τόσο τις τρεις πρώτες μέρες, που αφορούσε τους επαγγελματίες του τουρισμού όσο και 
τις δύο επόμενες, όπου η έκθεση ήταν ανοιχτή και για το κοινό. Η ITB Berlin 2019 επιφύλασσε ιδιαίτερα σημαντικές 
διακρίσεις για την Ελλάδα κερδίζοντας 4 διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα ανακηρύχθηκε «Ο καλύτερος 
προορισμός για διακοπές Αναψυχής» (Best Destination – Leisure). 
 
Η ΙΤΒ είναι μια έκθεση, που ξεπερνά τα σύνορα της Ευρώπης και αναπτύσσεται συνεχώς παγκοσμίως. Στο δυναμικό της 
η έκθεση διαθέτει την ITB Asia, η οποία θα κάνει την 13η της εμφάνιση και θα πραγματοποιηθεί στις 27 έως τις 29 
Οκτωβρίου 2021 στη Σιγκαπούρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελευταία διοργάνωση της ITB Asia, η οποία 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, συγκεντρώθηκαν 35.000 επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο, οι οποίοι 
συμμετείχαν σε Β2Β συναντήσεις, με σκοπό να συνεχίσουν να δημιουργούν νέες συνεργασίες και να ενισχύσουν τις 
υπάρχουσες επιχειρηματικές σχέσεις με σημαντικούς παράγοντες. 
 
Νέα προσθήκη της ITB αποτελεί η ITB India, η οποία για το έτος 2021 έχει προγραμματιστεί να  λάβει χώρα σε υβριδική 
μορφή. Πιο συγκεκριμένα από 7 έως 9 Απριλίου 2021, θα πραγματοποιηθεί το Live Event στο Εκθεσιακό Κέντρο του 
Μουμπάι (Bombay Exhibition Centre) ενώ μια εβδομάδα αργότερα από τις 15 έως τις 16 Απριλίου 2021 θα λάβει χώρα 
η Virtual εκδοχή της ITB India. 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, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά,  με σκοπό την επισύναψη νέων συνεργειών και συνεργασιών 
στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της Ινδίας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Eλληνογερμανικό Επιμελητήριo, αποκλειστικό 
αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα, στην Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, στη 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 327 733 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr. Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.itb-
berlin.com.  
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 
 
Αθηνά Θεοφανίδου  
Εκπρόσωπος  
Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου  
στην Ελλάδα 
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