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ΙΤΒ Berlin 2022, Βερολίνο, 09. - 13.03.2022, Η μεγαλύτερη Διεθνής Τουριστική Έκθεση στον κόσμο!  
 
Ο ΕΟΤ διοργανώνει Εθνικό Περίπτερο στην ΙΤΒ Berlin 2022! 
 
ITB Asia 2021 Virtual Event, 25. – 29.10.2021  
 
ITB China 2021, Σαγκάη, 24. – 26.11.2021 & ITB China 2021 Virtual Event, 08.11. – 31.12.2021 
 
ITB India 2022, Μουμπάι, 04. – 06.04.2022 (Physical Event) & 07. – 08.04.2022 (Virtual Event) 

 
Κυρίες και κύριοι, 
από τις 9 έως τις 13 Μαρτίου 2022 θα ανοίξει ξανά τις πύλες της στο Βερολίνο η μεγαλύτερη Διεθνής Τουριστική Έκθεση στον κόσμο, 
ITB Berlin 2022, 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, στην οποία Ελλάδα και Κύπρος πρωταγωνιστούν. 
 
Σημειώνεται ότι το portfolio της ITB διαθέτει τον Ιατρικό Τουρισμό (Medical Tourism), ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος, 
δίνοντας τη δυνατότητα σε ιατρικούς προμηθευτές να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Στο Medical Tourism Pavilion 
θα φιλοξενηθούν κλινικές, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και προορισμοί, οι οποίοι προσφέρουν τουριστικές ιατρικές υπηρεσίες, ενώ θα 
διοργανωθούν και σχετικές παράλληλες εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί το Medical Media Lunch, όπου 
δημοσιογράφοι και εκδότες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τους εκθέτες του Ιατρικού Τουρισμού καθώς και το ITB 
Medical Night, με στόχο το networking ανάμεσα στους αγοραστές, τους προμηθευτές και τα μέσα επικοινωνίας, το οποίο λαμβάνει 
χώρα το απόγευμα της Παρασκευής στο κέντρο του Βερολίνου. 
 
Στην τελευταία διοργάνωση, η οποία διεξήχθη πλήρως ψηφιακά, έλαβαν μέρος 239 εταιρίες από την Ελλάδα και τρεις από την Κύπρο, 
από το σύνολο των 3.513 εκθετών από 120 χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενώ ο αριθμός των 
χρηστών ανήλθε σε 65.700, μεταξύ αυτών, Έλληνες ξενοδόχοι, τουριστικά γραφεία, δήμοι, περιφέρειες και άλλοι εκπρόσωποι 
υπηρεσιών του τουριστικού κλάδου. Ενώ, έντονο ήταν το ενδιαφέρον των δημοσιογραφικών μέσων, καθώς 1.100 εκπρόσωποι μέσων 
ενημέρωσης και travel bloggers από 54 χώρες κάλυψαν ζωντανά τη διοργάνωση. 
 
Η ΙΤΒ είναι μια έκθεση, που ξεπερνά τα σύνορα της Ευρώπης και αναπτύσσεται συνεχώς παγκοσμίως, καθώς διαθέτει τρεις εκθέσεις 
σε Σιγκαπούρη, Σαγκάη και Μουμπάι.  
 
Η ITB Asia, η οποία θα κάνει την 13η της εμφάνιση, θα πραγματοποιηθεί στις 25 έως τις 29 Οκτωβρίου 2021 σε ψηφιακή μορφή. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελευταία διοργάνωση της ITB Asia, η οποία πραγματοποιήθηκε επίσης 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. 
 
Η ITB China θα λάβει χώρα στις 24 έως τις 26 Νοεμβρίου 2021 στο Εκθεσιακό Κέντρο της Σαγκάη (Shanghai World Expo and 
Exhibition Center), η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο B2B-Exclusive trade show, που εστιάζει στην κινέζικη αγορά. Η έκθεση προσφέρει 
στους ενδιαφερόμενους ένα μοναδικό εργαλείο networking, με σκοπό να έρθουν σε επαφή επιλεγμένοι buyers από την Κίνα με 
επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού από όλο τον κόσμο. Επίσης, η ITB China θα πραγματοποιηθεί και σε ψηφιακή μορφή από τις 
8 Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.  
 
Η νέα προσθήκη του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου, η ITB India, έχει προγραμματιστεί για τις 04. – 06.04.2022, στο 
Εκθεσιακό Κέντρο της Μουμπάι (Bombay Exhibition Centre) ενώ στις 07. – 08.04.2022 θα πραγματοποιηθεί σε ψηφιακή μορφή. 
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. 
 
O EOT λαμβάνει επί σειρά ετών μέρος με τη διοργάνωση Εθνικού Περιπτέρου στις εκάστοτε εκθέσεις του Εκθεσιακού Οργανισμού του 
Βερολίνου στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, στη Σιγκαπούρη και στη Σαγκάη. 
 
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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