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ΕΙΣΑΓΫΓΗ  
 

Η παροφςα ζκκεςθ αφορά ςτον απολογιςμό των δράςεων που πραγματοποιικθκαν 
το διάςτθμα 23/06/2015 – 15/11/2015, τισ οποίεσ προετοίμαςε και υλοποίθςε θ 
Ανϊνυμθ Αναπτυξιακι Εταιρεία ΟΤΑ «Ρελοπόννθςοσ Α.Ε.», ωσ φορζασ υλοποίθςθσ 
ςτο πλαίςιο τθσ από 23/06/2015 ςυναφκείςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ 
τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου και αυτισ με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΫΜΕΝΟ 
ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΟΒΟΛΗΣ  ΡΕΙΨΕΕΙΑΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΤΗ  
ΔΙΟΓΑΝΫΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΙΟΥ ABTA Travel Convention ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
ΕΞΟΙΚΕΙΫΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΤΑΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΨΟΥΣ & ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ».   

Η ζκκεςθ αποτελείται από τα εξισ κφρια κεφάλαια: 

  

Ειςαγωγι 

Σκοπιμότθτα Σφναψθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ και Διοργάνωςθσ Συνεδρίου 
Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων (ΑΒΤΑ) για τθν προβολι και προϊκθςθ τθσ 
Ρεριφζρειασ.  

Ρροετοιμαςία και ςυμβολι τθσ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. για τθν υλοποίθςθ των υποζργων 
τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ  

Αναλυτικι Ρεριγραφι Υποζργων   

1. Συντονιςμόσ των διαδικαςιϊν και των ενεργειϊν προετοιμαςίασ για τθν 
αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διοργάνωςθσ.  

2. Σχεδιαςμόσ και αναλυτικόσ προγραμματιςμόσ του ςυνεδρίου ςε ςυνεργαςία 
με τθν ABTA για τθν κάλυψθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  

3. Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ του εικαςτικοφ περιβάλλοντοσ ςε όλουσ τουσ 
χϊρουσ διεξαγωγισ του ςυνεδρίου  

4. Σχεδιαςμόσ και διοργάνωςθ Κοινωνικϊν Εκδθλϊςεων Συνεδρίου  

5. Διενζργεια περιθγιςεων  

6. Κάλυψθ αναγκϊν αερομεταφοράσ  

7. Ραροχι δωρεάν μεταφοράσ  

8. Ρενκιμερθ φιλοξενία των ςυμμετεχόντων/ςυνζδρων  

9. Διοργάνωςθ Ακλθτικϊν εκδθλϊςεων  

10. Σχεδιαςμόσ και παραγωγι επίςθμου καταλόγου διοργάνωςθσ.  

11. Ρροετοιμαςία του πλθροφοριακοφ υλικοφ και των αναμνθςτικϊν δϊρων που 
κα διανζμονται ςτουσ φιλοξενοφμενουσ.  

12. Σχεδιαςμόσ & Υλοποίθςθ Ολοκλθρωμζνου Ρρογράμματοσ Ρροβολισ & 
Δθμοςιότθτασ του Συνεδρίου, και των Επιμζρουσ Εκδθλϊςεων.  

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ Ζργου  

Αποτελζςματα – Αξιολόγθςθ  
Ρροβολι του Συνεδρίου  
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ΣΚΟΡΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΪΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΓΑΝΫΣΗΣ ΣΥΝΕΔΙΟΥ ΒΕΤΑΝΫΝ ΤΟΥΙΣΤΙΚΫΝ 

ΡΑΚΤΟΫΝ (ΑΒΤΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΡΟΫΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΡΕΙΨΕΕΙΑΣ. 
 
Η Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου ςτθν προςπάκεια τθσ να κάνει πράξθ τθ διάκεςι τθσ 
για διεφρυνςθ ςυνεργαςιϊν με επαγγελματίεσ τθσ διεκνοφσ τουριςτικισ αγοράσ και  
να ενιςχφςει τθν ελκυςτικότθτα του προοριςμοφ κακϊσ και να προάγει τα 
ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα αυτοφ, διεκδίκθςε με επιτυχία το διεκνζσ ςυνζδριο 
Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων (ΑΒΤΑ) για τον Οκτϊβριο του 2015. Οι 
δυνατότθτεσ ενίςχυςθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ τθσ Ρεριφζρειασ μζςα από τθ 
διοργάνωςθ αυτι δεν είναι αμελθτζεσ κακϊσ ςτοχεφουν ςτθ: 
 

1. Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ του προοριςμοφ 
2. Bελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του μάρκετινγκ του προοριςμοφ 
3. Bελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ του προοριςμοφ 
4. Bελτίωςθ ολόκλθρθσ τθσ διοίκθςθσ του τουριςτικοφ ςυςτιματοσ 
5. Δθμιουργία ανταγωνιςτικισ τουριςτικισ βιομθχανίασ 
6. Δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ τθν τοπικι οικονομία 

 
Το ετιςιο ςυνζδριο τθσ Abta (Σφνδεςμοσ Tour Operator Μεγ. Βρετανίασ) αποτελεί 
ζνα από τα ςθμαντικότερα τουριςτικά γεγονότα παγκοςμίωσ με αρκετοφσ 
προοριςμοφσ διεκνϊσ να λαμβάνουν μζροσ ωσ υποψιφιοι για τθν φιλοξενία του 
ςθμαντικοφ αυτοφ γεγονότοσ. Η ςυντονιςμζνθ προςπάκεια που ζγινε κατά τθ 
διάρκεια του ζτουσ 2014 για τθ διεκδίκθςθ τθσ εν λόγω διοργάνωςθσ είχε ωσ 
αποτζλεςμα θ Ρελοπόννθςοσ να διακρικεί ανάμεςα ςε 30 προοριςμοφσ και να 
κερδίςει τθ  διοργάνωςθ  ενόσ ςυνεδρίου με 60 χρόνια ιςτορία όπου οι 
ςυμμετζχοντεσ κεωροφνται διαμορφωτζσ γνϊμθσ και προϊκθςθσ προοριςμϊν.  
Ρρόκειται για ζνα ςυνζδριο που ςυμμετείχαν περιςςότεροι από 500 tour operators, 
travel agents, εκπρόςωποι εταιρειϊν διαδικτφου GOOGLE, Yahoo, Tripadvisor κακϊσ 
και τουριςτικοί ςυντάκτεσ από τα ςθμαντικότερα ζντυπα όπωσ θ Telegraph, 
Times κ.α. 
  
Η επιλογι του τόπου που επιλζγεται κάκε χρόνο για τθν φιλοξενία του ετιςιου 
ςυνεδρίου τθσ ABTA αποτελεί “ψιφο εμπιςτοςφνθσ” για τον εκάςτοτε προοριςμό 
κακϊσ θ επίςκεψθ επαγγελματιϊν τουριςμοφ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ κακϊσ και 
κορυφαίων ςυντακτϊν ανοίγει νζεσ προοπτικζσ ανάδειξθσ των ςυγκριτικϊν 
πλεονεκτθμάτων τθσ Ρελοποννιςου και τθσ χϊρασ, μιασ και το ςφνολο των tour 
operator είχαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν το τουριςτικό κεφάλαιο αλλά και τουσ 
τοπικοφσ τουριςτικοφσ επαγγελματίεσ. 
  
Ραράλλθλα ςθμαντικά οφζλθ είχαν και οι τοπικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ οι οποίεσ 
είχαν τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν το ςυνζδριο και να ενθμερωκοφν για τισ 
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τελευταίεσ τάςεισ τθσ τουριςτικισ αγοράσ αλλά και  να ζρκουν ςε επαφι με τουσ 
Βρετανοφσ ςυναδζλφουσ τουσ με ςτόχο τθν ςφναψθ επιχειρθματικϊν ςυμφωνιϊν και 
τθν ενίςχυςθ των επιχειρθματικϊν τουσ δραςτθριοτιτων. 
  
Υπογραμμίηεται ότι θ ABTA είναι ο ςφνδεςμοσ των Βρετανϊν τουριςτικϊν πρακτόρων 
και το ςυνζδριο τουσ κεωρείται θ κορυφαία τουριςτικι εκδιλωςθ παγκοςμίωσ, αφοφ 
ςτισ περιοχζσ όπου πραγματοποιείται ςε ετιςια βάςθ εκτιμάται ότι αυξάνεται θ 
τουριςτικι κίνθςθ από τθν Μεγάλθ Βρετανία- αγορά προτεραιότθτασ-κατά 25% μζςα 
ςε λίγουσ μόνο μινεσ από τθν διοργάνωςι του, ενϊ ςτακερά αυξθτικζσ τάςεισ 
παρατθροφνται ςτον προοριςμό μζχρι και 4 χρόνια μετά τθ διοργάνωςθ του ενϊ 
μζχρι ςιμερα θ χϊρα μασ δεν είχε καταφζρει να διεκδικιςει με αξιϊςεισ τθν 
διοργάνωςθ. 
  
Ϋσ εκ τοφτου, θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου μετά από εκτίμθςθ του ςυνόλου των 
ςτοιχείων αποφάςιςε τθν υλοποίθςθ προγράμματοσ «ΟΛΟΚΛΗΫΜΕΝΟ 
ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΟΒΟΛΗΣ  ΡΕΙΨΕΕΙΑΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΤΗ  
ΔΙΟΓΑΝΫΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΙΟΥ ABTA Travel Convention ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
ΕΞΟΙΚΕΙΫΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΤΑΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΨΟΥΣ & ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ» , 
με φορζα υλοποίθςθσ τθν Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. και με πεδίο εφαρμογισ επιλεγμζνεσ 
περιοχζσ των περιφερειακϊν ενοτιτων Αργολίδασ, Αρκαδίασ, Κορίνκιασ, Μεςςθνίασ 
και Λακωνίασ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου βαςιςμζνο ςε ςυνδυαςμό μζτρων και 
ενεργειϊν που ςτόχο είχαν: 

·  τθν ενίςχυςθ του πνεφματοσ ςυνεργαςίασ όλων των παραγωγικών 
δυνάμεων, επιχειριςεων, δθμόςιων τοπικών φορζων αλλά και κατοίκων 
του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ πόλθσ, κακώσ και τθν ανάπτυξθ ενόσ 
ςχεδίου Δθμοςίων Σχζςεων για τθν παρουςία και εκπροςώπθςθ τθσ 
Περιφζρειασ Πελοποννιςου ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο 
·  Τθν εξαςφάλιςθ αυξθτικών μεγεκών ειςροισ επιςκεπτών εντόσ των ορίων 
τθσ περιφζρειασ ςε ορίηοντα τετραετίασ 
·  Τθν ορκολογικότερθ διαχείριςθ των οικονομικών πόρων που διατζκθκαν 
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ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΤΫΝ ΥΡΟΕΓΫΝ ΤΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η Ανϊνυμθ Αναπτυξιακι Εταιρεία ΟΤΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., ωσ φορζασ υλοποίθςθσ 

του φυςικοφ και του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ, για 

τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ των εκδθλϊςεων που πραγματοποιικθκαν μζςα ςτο 

πλαίςιο του ςυνεδρίου Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων τθσ ΑΒΤΑ ανζλαβε 

δράςεισ οργάνωςθσ, ςυντονιςμοφ, επίβλεψθσ, κατάρτιςθσ, επιμζλειασ αλλά και 

παραγωγι προωκθτικοφ υλικοφ για τθ βζλτιςτθ ανάδειξθ αυτϊν και τθ 

μεγιςτοποίθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ του προοριςμοφ τθσ Ρελοποννιςου.   

Το αντικείμενο τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ περιλαμβάνει τθν υποςτιριξθ τθσ 

υλοποίθςθσ των παρακάτω υποζργων: 

  

1. Επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ και ςφνκεςθ ομάδασ εργαςίασ 

2. Συντονιςμόσ και χαρτογράφθςθ αναγκϊν ςυνεδρίου. 

3. Σχεδιαςμόσ και Οργάνωςθ Συνεδρίου και Κοινωνικϊν Εκδθλϊςεων 

4. Οργάνωςθ αναγκϊν Μεταφορϊν & Διαμονισ Συνζδρων & Επίτιμων 

Καλεςμζνων 

5. Δθμιουργία ζντυπου και θλεκτρονικοφ Ρροωκθτικοφ Υλικοφ 

6. Υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ προβολισ & δθμοςιότθτασ του 

ςυνεδρίου 

7. Αποτελζςματα- Αξιολόγθςθ 

 

 

Για τθ διοργάνωςθ του Συνεδρίου των Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων τθσ Abta 

και τθν υλοποίθςθ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΫΜΕΝΟ 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΟΒΟΛΗΣ  ΡΕΙΨΕΕΙΑΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΤΗ  

ΔΙΟΓΑΝΫΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΙΟΥ ABTA Travel Convention ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

ΕΞΟΙΚΕΙΫΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΤΑΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΨΟΥΣ & ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ»  θ 

ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ανζλαβε τισ κάτωκι ενζργειεσ: 
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1. Συντονιςμό των διαδικαςιϊν και των ενεργειϊν προετοιμαςίασ για τθν 
αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διοργάνωςθσ.  

2. Σχεδιαςμό και αναλυτικό προγραμματιςμό του ςυνεδρίου ςε ςυνεργαςία τθν 
ABTA για τθν κάλυψθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  

3. Σχεδιαςμό και οργάνωςθ του εικαςτικοφ περιβάλλοντοσ ςε όλουσ τουσ 
χϊρουσ διεξαγωγισ του ςυνεδρίου.  

4. Σχεδιαςμό και διοργάνωςθ Κοινωνικϊν Εκδθλϊςεων Συνεδρίου 

5. Διενζργεια περιθγιςεων με ςκοπό τθν παρουςίαςθ του χαρτοφυλακίου 
τουριςτικϊν προϊόντων και των ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ 
Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου ωσ ιδανικοφ τουριςτικοφ προοριςμοφ.  

6. Κάλυψθ αναγκϊν αερομεταφοράσ ςε ζγκριτουσ δθμοςιογράφουσ και  μζλθ 
τθσ οργανωτικισ επιτροπισ του ςυνεδρίου για πτιςεισ από Μεγάλθ Βρετανία 
ςε διακεκριμζνθ κζςθ όπωσ ορίηεται από τθν Οργανωτικι Επιτροπι.  

7. Ραροχι δωρεάν μεταφοράσ για  όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ του ςυνεδρίου 
από και προσ το αεροδρόμιο - ξενοδοχείο κακϊσ και από και προσ τουσ 
χϊρουσ διοργάνωςθσ κοινωνικϊν εκδθλϊςεων - ξενοδοχεία διαμονισ.  

8. Ρενκιμερθ φιλοξενία των ςυμμετεχόντων/ςυνζδρων, για 88 άτομα και 
προςωπικό (δθμοςιογράφουσ, διοργανωτζσ ςυνεδρίων, τουριςτικοφσ 
πράκτορεσ και επίςθμουσ ομιλθτζσ ςυνεδρίου). 

9. Διοργάνωςθ Ακλθτικϊν εκδθλϊςεων ςυνζδρων 

10. Σχεδιαςμό και παραγωγι επίςθμου καταλόγου διοργάνωςθσ.  

11. Ρροετοιμαςία του πλθροφοριακοφ υλικοφ και των αναμνθςτικϊν δϊρων που 
κα διανζμονται ςτουσ φιλοξενοφμενουσ.   

12. Σχεδιαςμό & Υλοποίθςθ Ολοκλθρωμζνου Ρρογράμματοσ Ρροβολισ & 
Δθμοςιότθτασ του Συνεδρίου, κακϊσ και των Επιμζρουσ Εκδθλϊςεων.  

13. Αποτελζςματα-Αξιολόγθςθ-Αποδελτίωςθ 

 
Η Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. για τθν υποςτιριξθ και υλοποίθςθ των εκδθλϊςεων 

προχϊρθςε ςε ςυνεργαςία με εξειδικευμζνουσ ςυνεργάτεσ, μζςω ςχετικισ ζρευνασ 

αγοράσ και αναηιτθςθσ των ςυμφερότερων οικονομικά προςφορϊν.  

Αναλυτικά, θ προετοιμαςία και υλοποίθςθ τθσ προβολισ τθσ Ρεριφζρειασ εντόσ του 

πλαιςίου του Ετιςιου Συνεδρίου Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων (The Travel 

Convention) τθσ ΑΒΤΑ και των επιμζρουσ εκδθλϊςεων, δράςεων αυτοφ επιμερίηονται 

ςτισ παρακάτω ενζργειεσ, που αντιςτοιχοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ δαπανϊν, 

ωσ εξισ: 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΨΗ ΥΡΟΕΓΫΝ 

1. Συντονιςμόσ των διαδικαςιϊν και των ενεργειϊν προετοιμαςίασ για τθν 

αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διοργάνωςθσ.  

 

Για τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ υποζργου και τθν επιτυχι ζκβαςθ του ςυνεδρίου 

τθσ ΑΒΤΑ, θ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε προχϊρθςε ςτο ςχεδιαςμό αναλυτικοφ 

χρονοδιαγράμματοσ , ςτθ λεπτομερι περιγραφι δράςεων, κατάρτιςθ προςωπικοφ 

τθσ για τθν άρτια διαχείριςθ του ςυνεδρίου, κακϊσ επίςθσ και ςτθ ςτελζχωςθ 

ομάδασ εργαςίασ για τθν υποςτιριξθ τθσ διοργάνωςθσ και επίβλεψθ τθσ υλοποίθςθσ 

του ζργου και των επιμζρουσ δράςεων. 

 

Η Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. προχϊρθςε ακόμθ ςτθν οργάνωςθ, ςτον επιχειρθςιακό 

ςχεδιαςμό και ςτθν επίβλεψθ των επιμζρουσ δράςεων για τθν επιτυχι διεξαγωγι 

του ςυνεδρίου, ενϊ μερίμνθςε και για τθν άρτια εκτζλεςθ του προγράμματοσ, που 

περιλάμβανε τισ εξισ επιχειρθςιακζσ εφαρμογζσ:  

1. Σχεδιαςμό διοργάνωςθσ και λεπτομερι χαρτογράφθςθ αναγκϊν ςυνεδρίου. 
Συντονιςμό ομάδων εργαςίασ και αναδόχων όπωσ αυτζσ προζκυψαν από τισ 
ανάγκεσ υλοποίθςθσ του εν λόγω ςυνεδρίου.  

 
2. Καταγραφι αναγκϊν και κατάρτιςθ ομάδων εργαςίασ. 

3. Σχεδιαςμό και αναλυτικό προγραμματιςμό του ςυνεδρίου ςε ςυνεργαςία με 

τθν Οργανωτικι Επιτροπι τθσ ABTA για τθν κάλυψθ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του ζργου. 

4. Συνεχι ςυντονιςμό εργαςιϊν για τθν οργάνωςθ των κοινωνικϊν εκδθλϊςεων  

των επιμζρουσ δράςεων που πλαιςίωςαν το ςυνζδριο όπωσ επίςθμθ 

εκδιλωςθ καλωςορίςματοσ και ειδικζσ ξεναγιςεισ ςε χϊρουσ ιςτορικοφ 

ενδιαφζροντοσ. 

5. Οργάνωςθ και επίβλεψθ αναγκϊν μεταφορϊν & διαμονισ ςυνζδρων & 

επίτιμων προςκεκλθμζνων 

6. Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και ποιοτικό ζλεγχο για τθ δθμιουργία ζντυπου 

και θλεκτρονικοφ προωκθτικοφ υλικοφ προσ διανομι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

του ςυνεδρίου ΑΒΤΑ. 



    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 
 

10 
 

7. Επικοινωνία με δθμοςιογράφουσ για τθν κάλυψθ του ςυνεδρίου και του 

προοριςμοφ. Ραράλλθλα, προχϊρθςε ςε αποδελτίωςθ για τθν καταγραφι τθσ 

προβολισ του ςυνεδρίου. 

8. Υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ προβολισ του ςυνεδρίου 

αποβλζποντασ ςτθν περαιτζρω ενίςχυςθ και εμπλουτιςμό του επίςθμου 

brandτου προοριςμοφ ςε διάφορεσ εφαρμογζσ.   

 

Η εταιρεία προχϊρθςε ςτθν αναλυτικι καταγραφι των αναγκϊν του ςυνεδρίου και 

του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ αυτϊν, βάςει του ςυμφωνθτικοφ ανάλθψθσ του 

ςυνεδρίου με τθν ΑΒΤΑ, που κατά κφριο λόγο ςχετίηονταν με τθν οπτικοακουςτικι 

κάλυψθ των ςυνεδριακϊν χϊρων, ςίτιςθ, μεταφορά, αερομεταφορά, μετάφραςθ,  

διαμονι, καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ξεναγιςεισ, δθμοςιότθτα και προβολι, 

ςυνεργαςία με τοπικοφσ φορείσ και εντεταλμζνουσ ςυμβοφλουσ τουριςμοφ τθσ 

Ρεριφζρειασ.  

Ϋσ εκ τοφτου, κατά τθν προετοιμαςία του ςυνεδρίου πραγματοποιοφνταν ςε τακτά 

χρονικά διαςτιματα ςυναντιςεισ των ομάδων εργαςίασ των βαςικϊν παραγόντων 

τθσ διοργάνωςθσ όπωσ αναφζρονται παρακάτω. 

 «Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου» ωσ επίςθμοσ προοριςμόσ και οικοδεςπότθσ 

 «Ρελοπόννθςοσ Α.Ε» ωσ επίςθμοσ φορζασ υλοποίθςθσ του ςυνεδρίου και τθσ 

όλθσ διοργάνωςθσ που αποτζλεςε και το κοινό ςθμείο επαφισ και 

επικοινωνίασ μεταξφ όλων των ςυνεργατϊν και φορζων που δοφλεψαν για 

τθν επιτυχι διοργάνωςθ αυτοφ. 

 «Aegean Airlines» θ οποία δζχτθκε να προςκζςει τρία δρομολόγια μετ’ 

επιςτροφισ από το Λονδίνο (Gatwick) ςτον Κρατικό Αερολιμζνα Καλαμάτασ 

προκειμζνου να διευκολφνει τθ μετάβαςθ των ςυνζδρων και δθμοςιογράφων 

ςτον προοριςμό 

 Η «ΤΕΜΕΣ» και θ «Costa Navarino», που βοικθςαν κατά τθ διεκδίκθςθ του 

ςυνεδρίου και που ιταν και τόποσ επιλογισ τθσ ΆΒΤΑ για τθν 

πραγματοποίθςθ του ςυνεδρίου. 

 «ΕΟΤ» ωσ επίςθμοσ φορζασ και ςυν-διοργανωτισ του ςυνεδρίου. Είναι 

ςθμαντικό να αναφζρουμε ςτο ςθμείο αυτό ότι τζτοιου είδουσ ςυνζδρια 

διεκνοφσ βελθνεκοφσ απαιτοφν τθν αιγίδα, υποςτιριξθ και τθ ςυνδιοργάνωςθ 

του επίςθμου φορζα τθσ χϊρασ. Ζτςι, ο ΕΟΤ χοριγθςε τθν αποχαιρετιςτιρια 

εκδιλωςθ του ςυνεδρίου που πραγματοποιικθκε εντόσ των χϊρων του 

ξενοδοχείου τθν Τρίτθ 13 Οκτωβρίου. 
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Στθ ςυνζχεια των ςυναντιςεων πραγματοποιοφνταν ενθμζρωςθ ςτθν ΑΒΤΑ και τθν 

Dellar Davies που ιταν θ επίςθμθ εταιρεία διοργάνωςθσ του ςυνεδρίου όπωσ είχε 

ανατεκεί από τον Βρετανικό Οργανιςμό.  

Η Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. ςε ςυνζχεια των ςυναντιςεων και των αναγκϊν που είχαν 

προδιαγραφεί και που διαμορφϊνονταν προχϊρθςε και ςτθν πρόςκλθςθ αναδόχων 

που κα αναλάμβαναν επιμζρουσ κομμάτια υλοποίθςθσ και που δεν δφνατο να 

πραγματοποιιςει θ ίδια όπωσ μεταφραςτικζσ υπθρεςίεσ, καταςκευι περιπτζρων, 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα - εκδιλωςθσ καλωςορίςματοσ, καταςκευι ειδικισ πφλθσ 

και τζντασ για τθν εκδιλωςθ, δθμιουργικά και εφαρμογζσ για τθ διαφιμιςθ και 

προβολι του ςυνεδρίου, υπθρεςίεσ catering και μεταφορϊν, ξεναγιςεισ. Μετά από 

ζρευνα αγοράσ, προςκλιςεισ ςυνεργατϊν από το μθτρϊο ςυνεργατϊν τθσ εταιρείασ 

και μετά από αναλυτικι εξζταςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν, και με γνϊμονα τθν  

εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ςυνεδρίων διεκνοφσ βελθνεκοφσ, πρωταρχικό μζλθμα τθσ 

Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. ιταν θ πλειονότθτα των προμθκευτϊν να είναι εταιρείεσ με ζδρα 

τθν Ρελοπόννθςο για τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ. Στθν 

περίπτωςθ αναδόχων που δεν είχαν ζδρα τθν Ρελοπόννθςο, θ παρότρυνςθ τθσ  

 

Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. ιταν να χρθςιμοποιιςει τοπικοφσ προμθκευτζσ. Ωαρακτθριςτικό 

παράδειγμα αποτελεί θ εταιρία catering, όπου όλα ανεξαιρζτωσ τα φαγθτά 

παραςκευάςτθκαν αποκλειςτικά με τοπικά προϊόντα από τουσ νομοφσ τθσ 

Ρεριφζρειασ. 

Η Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. εκτόσ από το ςυντονιςμό και τθν επίβλεψθ όλων των 

ςυνεργατϊν και αναδόχων και των εργαςιϊν τουσ, φρόντιηε να διατθρεί επικοινωνία 

ςε κακθμερινι βάςθ και με τουσ εκπροςϊπουσ τθσ ΑΒΤΑ προκειμζνου να ενεργεί ςαν 

διαμεςολαβθτισ για όλα τα κζματα και τισ ανάγκεσ που είχαν προδιαγραφεί. Επίςθσ, 

φρόντιηε να τθροφνται όλα τα προαπαιτοφμενα αναφορικά ςε κζματα κριτθρίων 

ποιότθτασ και αςφαλείασ του ςυνεδρίου όπωσ προδιαγράφονταν ςε ςχετικι ζκκεςθ 

τθσ ΑΒΤΑ.  

Επιπλζον, μερίμνθςε για τθ διοικθτικι υποςτιριξθ και διεκπεραίωςθ όλων των 

διαδικαςιϊν που προβλζπονταν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ επιτυχοφσ διοργάνωςθσ του 

ςυνεδρίου, ειδικότερα όςον αφορά ςτθν παρουςία ςτο ειδικά διαμορφωμζνο 

περίπτερο καλωςορίςματοσ τθσ Ρεριφζρειασ ςτον Κρατικό Αερολιμζνα Καλαμάτασ 

κακϊσ επίςθσ και  ςτθν ςυλλογι προωκθτικοφ υλικοφ και αναμνθςτικϊν δϊρων από 

τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου και τουσ χορθγοφσ αυτισ για διανομι ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ του ςυνεδρίου τθσ ΑΒΤΑ.  Ριο αναλυτικά, προχϊρθςε ςτθν:  

1. Επικοινωνία με τισ εταιρείεσ που ανζλαβαν να προςφζρουν χορθγίεσ για τα 

ειδικά αναμνθςτικά και προωκθτικά πακζτα που διανεμικθκαν ςτουσ 
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ςυμμετζχοντεσ, ςυντονιςμόσ παραλαβισ υλικοφ, διαμόρφωςθ των ειδικϊν 

προωκθτικϊν πακζτων. Δθμιουργία 500 πακζτων ςυνολικά. 

2. Ραρακολοφκθςθ αναγκϊν που τυχόν προζκυψαν κατά τθ διανομι του υλικοφ 

προϊκθςθσ προσ τουσ ςυνζδρουσ και κατά τθν τελετι καλωςορίςματοσ ςτθ Μαρίνα 

τθσ Ρφλου τθ Δευτζρα 12.10 

3. Ραρουςία ςτελζχουσ ςτον Κρατικό Αερολιμζνα Καλαμάτασ κατά τθ διάρκεια 

άφιξθσ των καλεςμζνων με τισ δυο πτιςεισ τθσ Aegean Airlines τθν Κυριακι 11.10 και 

τθ Δευτζρα 12.10 και καλωςόριςμα αυτϊν. 

4. Επάνδρωςθ/Στελζχωςθ περιπτζρου πλθροφοριϊν ςτον χϊρο υποδοχισ του 

ςυνεδριακοφ κζντρου κατά τθ διάρκεια πραγματοποίθςθσ του ςυνεδρίου 13 & 14 

Οκτωβρίου  από τισ 9.00 π.μ ζωσ τισ 17.00μμ και παροχι πλθροφόρθςθσ ςχετικά με 

το τουριςτικό προϊόν του προοριςμοφ και τισ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ του ςυνεδρίου. 

Η Ρελοπόννθςοσ Α.Ε.  προχϊρθςε και ςτθ δθμιουργία ειδικοφ χορθγικοφ πακζτου, 

όπωσ αποτυπϊνεται και ςτον παρακάτω πίνακα, για τθν αναηιτθςθ χορθγϊν για τθν 

κάλυψθ αναγκϊν τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ επίςθμθσ εκδιλωςθσ καλωςορίςματοσ 

που διοργανϊκθκε ςτθ Μαρίνα τθσ Ρφλου τθ Δευτζρα 12.10 
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Θμζρα Τοποκεςία Είδοσ

Ροςότθτ

εσ για 

άτομα

Ρροβολι 

ςτα ειδικά 

(sponsors 

Banners)  

που κα 

τοποκετθκο

φν από τισ 10-

Γραφείο 

Καλωςορί

ςματοσ 

Συνζδρων 

Costa 

Navarino

Ρροβολι 

ςτον 

εκκεςιακ

ό χϊρο 

του 

ςυνεδρίο

υ

Τελετι 

ζναρξθσ 

Συνεδρί

ου 

Μαρίνα 

Ρφλου

Ρροβολι με 

παρουςία 

λογοτφπου ςτο 

Ειδικό ζντυπο 

προβολισ 

Ρελοποννιςου 

που κα 

Ρροβολι με 

ολοςζλιδθ 

καταχϊρθςθ 

ςτο Ειδικό 

ζντυπο 

προβολισ 

Ρελοποννιςο

Αναφορά 

ςτα 

Δελτία 

Τφπου 

που κα 

αποςταλο

φν για τισ 

 Αναφορά 

ςτο 

επίςθμο 

πρόγραμμ

α του 

ςυνεδρίου 

που κα 

Ευχαριςτι

ρια 

Αναφορά 

από τον 

Ρεριφερει

άρχθ ςτθν 

εναρκτιρι

Σάββατο 10/10 v v

Αεροδρόμιο Καλαμάτασ κζραςμα (χυμό- νερό) 150 v v v v v

v

Κυριακι 11/10 v v

Αεροδρόμιο Καλαμάτασ κζραςμα (χυμό- νερό) 177 v v v v v v v

Αεροδρόμιο Καλαμάτασ κζραςμα (χυμό-νερό) 177 v v v v v v

v

Δευτζρα 12/10 v v

Αεροδρόμιο Καλαμάτασ κζραςμα (χυμό- αναψυκτικό)177 v v v v v v

Δθμοτικό Στάδιο Ρφλου νερά και χυμοφσ 70 v v v v v v

Εκδρομι Ρολυλίμνιο Αρχαία ΜεςςινθΔωρεάν είςοδο ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ70 v v v v v

Εκδρομι Αρχαία Μεςςινθ ΚαλαμάταΔωρεάν είςοδο ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ70 v v

Εκδιλωςθ τοπικϊν φορζων και ΔθμοςιογράφωνΝερό, Χυμοφσ 150 v v v v v v

Τελετι Καλωςορίςματοσ ΡφλοσΝερό, Χυμοφσ, Κραςιά 600 v v v v v v v v

Ρρϊτεσ φλεσ για Ρζςκια/Ελιτ600 v v v v v v

v

Τρίτθ 13/10

Γιορτι ΕΟΤ Κραςιά 500

v v

Λοιπζσ Ανάγκεσ για κάλυψθ από χορθγίεσΜπλουηάκια για  ςφνεδρουσ 700 v v v v v
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Θμζρα Ϊρα Τοποκεςία Αρικμόσ  Ρροςωπικοφ Ιατρικι Ρερίκαλψθ Αςφάλεια ΝαυαγοςϊςτεσΞεναγοί

Ραραςκευθ  9/10TBC αεροδρόμιο καλαμάτασ 2

Σάββατο 10/1011.20- 12.00Αεροδρόμιο Καλαμάτασ 2

Κυριακι 11/10

3.00-4.00 μμΑεροδρόμιο Καλαμάτασ 6

11.30-00.30 Αεροδρόμιο Καλαμάτασ 6

4.00-6.00 Ροφλμαν μεταφοράσ ςτο ξενοδοχείο 1 1

TBD Βόλτα Γιάλοβα 2

TBD Βόλτα Ρφλο 2

3.00-9.00μμΓραφείο Καλωςορίςματοσ Ξενοδοχείο 2 2

Δευτζρα 12/10 6 7 0

3.00-4.00 μμΑεροδρόμιο Καλαμάτασ 6

4.00-6.00 μμ  Ροφλμαν μεταφοράσ ςτο ξενοδοχείο 2 2

4.00-6.00 μμ  Δθμοτικό Στάδιο Ρφλου 3 2 2

9.00-3.00 Εκδρομι Ρολυλίμνιο Αρχαία Μεςςινθ 2 1 2

9.00-3.00 Εκδρομι Αρχαία Μεςςινθ Καλαμάτα 3 1 3

9.00-7.00μμΓραφείο Καλωςορίςματοσ Ξενοδοχείο 4

7.00-12.00 μμΤελετι Καλωςορίςματοσ Ρφλοσ 15 2 5 5 2

Γευςιγνωςία & Οινογνωςία 1 1

Τρίτθ 13/10 2

3.00-8.00 μμ Βόλτα Γιάλοβα / Ρφλο 4 2

9.00-7.00μμΓραφείο Καλωςορίςματοσ Ξενοδοχείο 4 2 2

Τετάρτθ 14/10

3.00-8.00 μμ Βόλτα Γιάλοβα / Ρφλο 4

9.00-7.00μμΓραφείο Καλωςορίςματοσ Ξενοδοχείο 3 2 1

6.00-7.30 μμΑεροδρόμιο Καλαμάτασ 3

Ρζμπτθ 15/10

2.30-4.00 Αεροδρόμιο Καλαμάτασ 3

 Καταγραφι Αναγκϊν (Ρροςωπικό, Γιατροί, Αςφάλεια, Ναυαγοςϊςτεσ, Ξεναγοί)

 

Καταγραφι Αναγκϊν Προςωπικοφ 

 

 

 

Χρονοδιάγραμμα Εργαςιϊν 
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Για τισ ανάγκεσ παρακολοφκθςθσ των ομάδων εργαςίασ και των εργαςιϊν 

χρθςιμοποιικθκε το ειδικό εργαλείο διαχείριςθσ ζργου “Basecamp”, ςτο οποίο 

εμφανίηονταν όλα τα  επείγοντα κζματα προσ διευκζτθςθ, ςχόλια και προτάςεισ των 

ομάδων εργαςίασ ανά επιμζρουσ δράςθ. 
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Ενζργειεσ  προετοιμαςίασ τησ Πελοπόννηςοσ Α.Ε. για αφξηςη αποτελεςματικότητασ τησ 

διοργάνωςησ 

Για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ προβολισ του ςυνεδρίου και τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ τοπικισ 

αγοράσ και φορζων τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου απεςτάλθ πρόςκλθςθ και επεξθγθματικι 

αλλθλογραφία. 
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Αγαπητοί Συνεργάτες, 
  

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την αποδοχή της πρόσκλησης 
μας! 

Με το παρόν σας στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση του 
συνεδρίου της ΑΒΤΑ και την εκδήλωση καλωσορίσματος της Περιφέρειας 
που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ώρα 7.30μμ 

στην Μαρίνα της Πύλου. 
  
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου – Εκδήλωση καλωσορίσματος συνέδρων 

της ΑΒΤΑ 

Τοποθεσία: Μαρίνα της Πύλου 

Ωρα άφιξης: 19.30 

Ώρα Αναχώρησης: 23.00 

 

Είσοδος: Χρειάζεται επιβεβαίωση παρουσίας!  
Στάθμευση: Προς αποφυγήν κυκλοφοριακού κωλύματος ενόψει 

και της άφιξης 10 λεωφορείων που θα μεταφέρουν τους 
συνέδρους παρακαλείστε όπως δεν προσπαθήσετε να σταθμεύσετε 
στην Μαρίνα της Πύλου καθώς ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος. 

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να μεταβείτε με τα λεωφορεία από 
το ξενοδοχείο! 

  

Σχετικά με τη ροή της εκδήλωσης, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το 
πρόγραμμα αυτής σχεδιάστηκε με πρωταρχικό  στόχο  να 

παρουσιάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τον φυσικό, πολιτιστικό και 
γαστρονομικό πλούτο της Πελοποννήσου. Επισυνάπτουμε τη σχετική 
ροή της εκδήλωσης στα Αγγλικά προς ενημέρωση σας. Άκρως 

εμπιστευτικό! 
  
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου- Σεμινάριο Τουρισμού σε τοπικούς φορείς 

και επιχειρήσεις. 
Τοποθεσία: Costa Navarino Convention Center- Astronomy Room 

Ωρα έναρξης : 15.30 

Ωρα λήξης: 17.30 

Είσοδος στην Ημερίδα: ΝΑΙ 

Μετάφραση: ΝΑΙ 

  

Μέσα στο πλαίσιο του συνεδρίου της ΑΒΤΑ η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
μέσω του επίσημου φορέα υλοποίησης του έργου, διοργανώνει δίωρο 
σεμινάριο μεταφοράς τεχνογνωσίας για τους τοπικούς φορείς και 

επιχειρήσεις με ομιλητές εκπροσώπους της ΑΒΤΑ αλλά και Ελληνικούς 
φορείς και επαγγελματίες του χώρου.  Στόχος του σεμιναρίου είναι να 
ενημερωθούν για τις τάσεις της αγοράς αλλά και νέα δεδομένα του 

χώρου. Θα έχουμε την τιμή να κάνει παρουσίαση και ο ίδιος ο Πρόεδρος 
της ΑΒΤΑ Noel Josephides. 

Επισυνάπτεται πρόγραμμα σεμιναρίου* (δύναται να υπάρξουν αλλαγές). 
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Συνέδριο της ΑΒΤΑ- The Travel Convention 

Τοποθεσία: Costa Navarino Convention Center 

Ημέρα έναρξης : Τρίτη 13/10 

Ημέρα λήξης: Τετάρτη 14/10 

Είσοδος στο συνέδριο: ΝΑΙ 

Μετάφραση: ΟΧΙ 

  
Το συνέδριο αποτελεί αποκλειστική δικαιοδοσία της οργανωτικής 
Επιτροπής της ΑΒΤΑ η οποία διαχειρίζεται και όλες τις εγγραφές και το 

πρόγραμμα. Επισυνάπτουμε σύνδεσμο με το πρόγραμμα του συνεδρίου 

http://issuu.com/thetravelconvention/docs/ttc-convention-

programme-2015-web 

  
Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μας ενημερώσετε σε ποιες από τις 

παραπάνω εκδηλώσεις επιθυμείτε να συμμετάσχετε. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

http://issuu.com/thetravelconvention/docs/ttc-convention-programme-2015-web
http://issuu.com/thetravelconvention/docs/ttc-convention-programme-2015-web


    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 
 

20 
 

 
  

2. Σχεδιαςμόσ και αναλυτικόσ προγραμματιςμόσ του ςυνεδρίου ςε 

ςυνεργαςία με τθν ABTA για τθν κάλυψθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  

 

Το Υποζργο 2 περιλαμβάνει όλθ τθν προετοιμαςία και επικοινωνία που ζλαβε χϊρα 

κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ του ςυνεδρίου και των επιμζρουσ κοινωνικϊν 

εκδθλϊςεων. Η κατθγορία αυτι απαιτοφςε τθ ςυνεχι επικοινωνία ςε εβδομαδιαία 

βάςθ  και ειδικότερα για τουσ μινεσ Σεπτζμβρθ και Οκτϊβρθ ςε θμεριςια βάςθ με 

τθν Οργανωτικι Επιτροπι του ςυνεδρίου για τον προγραμματιςμό και τθν κάλυψθ 

όλων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ζργου. 

Στο πλαίςιο οριςτικοποίθςθσ των αναγκϊν του ςυνεδρίου, ςτζλεχοσ τθσ 

Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. μετζβθ ςτο Λονδίνο κατά τθ 14θ Σεπτεμβρίου, όπου  

πραγματοποίθςε ςυνάντθςθ εφ’όλθσ τθσ φλθσ  ςτα γραφεία τθσ ΑΒΤΑ ςτο Λονδίνο 

και παρουςίαςε τον προοριςμό ςε εκπροςϊπουσ και μζλθ του Οργανιςμοφ και του 

κοινωνικοφ προγράμματοσ που προετοίμαηε θ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. για τουσ 

ςυνζδρουσ και δθμοςιογράφουσ. (Επιςυνάπτεται θ ςχετικι παρουςίαςθ).  

Επίςθσ, θ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε ανζλαβε τθ διοργάνωςθ ειδικϊν ςυναντιςεων 

προετοιμαςίασ του ςυνεδρίου με τθν οργανωτικι επιτροπι τθσ ΑΒΤΑ με ςκοπό τθν 

οριςτικοποίθςθ των ειδικϊν προδιαγραφϊν μεταφοράσ, ξεναγιςεων, ομάδων 

εκελοντϊν και επικοινωνίασ του ςυνεδρίου ςτθν τοπικι κοινότθτα.  

Ρριν από τθν παροφςα Ρρογραμματικι Σφμβαςθ ζλαβαν χϊρα ςυγκεκριμζνεσ 

προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ ςε ςυνεργαςία με το πρόγραμμα «Μυκικι 

Ρελοπόννθςοσ - Συνδυαςμζνεσ Ενζργειεσ Τουριςτικισ Ρροβολισ Ρεριφζρειασ 

Ρελοποννιςου» που αφοροφςε τισ επιςκζψεισ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ για τθν 

καταγραφι των αναγκϊν και ςυντονιςμό τθσ διοργάνωςθσ του ςυνεδρίου τθσ ΑΒΤΑ. 

Συγκεκριμζνα, από το Σεπτζμβριο του 2014 όπου και ανακοινϊκθκε ότι θ 

Ρελοπόννθςοσ κζρδιςε επιτυχϊσ τθ διοργάνωςθ του ςυνεδρίου ανάμεςα ςε 30 

ανταγωνιςτζσ προοριςμοφσ από όλον τον κόςμο  διοργανϊκθκε 1 ταξίδι τθσ 

Οργανωτικισ Επιτροπισ από το Ηνωμζνο Βαςίλειο ςτθν περιοχι τθσ Ρφλου με ςτόχο 

τθν οριςτικοποίθςθ των χϊρων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ κοινωνικζσ 

εκδθλϊςεισ του ςυνεδρίου, τα ταξίδια εξοικείωςθσ των Βρετανϊν Τουριςτικϊν 

Ρρακτόρων και Δθμοςιογράφων, τισ επιμζρουσ ανάγκεσ του ςυνεδρίου αλλά και 

ςυναντιςεισ με ςυνεργάτεσ τθσ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. Συγκεκριμζνα, διοργανϊκθκε  

ταξίδι εξοικείωςθσ για πζντε (5) εκπροςϊπουσ τθσ ΑΒΤΑ, όπου ςυμπεριλαμβάνονταν 

τα ζξοδα αερομεταφοράσ και κίνθςθσ, θ διαμονι των εκπροςϊπων τθσ ΑΒΤΑ και 

εκπροςϊπου τθσ Ρελοποννιςου και του Αναδόχου κακϊσ επίςθσ και τα  γεφματα 

αυτϊν, με ςκοπό οι εκπρόςωποι τθσ ΑΒΤΑ να γνωρίςουν όλουσ τουσ 

ςυνεργαηόμενουσ φορείσ και εταιρείεσ.  
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Ο ςχεδιαςμόσ και ο αναλυτικόσ προγραμματιςμόσ του ςυνεδρίου ςυμπεριλάμβανε 

κακθμερινι επαφι και ανταλλαγι πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτθν ΑΒΤΑ και τθν Dellar 

Davies (επίςθμο ςυνεργάτθ τθσ ΑΒΤΑ για τθν υλοποίθςθ του ςυνεδρίου) και τθν 

Ρελοπόννθςοσ Α.Ε., κακϊσ επίςθσ και με τον υπεφκυνο αςφαλείασ του ςυνεδρίου 

τθσ ΑΒΤΑ Ian Greaves, ο οποίοσ πραγματοποίθςε επίςκεψθ ςτουσ χϊρουσ του 

ςυνεδρίου και των κοινωνικϊν εκδθλϊςεων με ςκοπό να αξιολογιςει τισ 

προτεινόμενεσ περιοχζσ ενδιαφζροντοσ. (Επιςυνάπτεται ςχετικι γνωμοδότθςθ).  
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3. Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ του εικαςτικοφ περιβάλλοντοσ ςε όλουσ τουσ 

χϊρουσ διεξαγωγισ του ςυνεδρίου και πιο ςυγκεκριμζνα: 

 

Η Ρελοπόννθςοσ Α.Ε ιταν υπεφκυνθ για το ςυντονιςμό των αναγκϊν και τθν 

διεκπεραίωςθ αυτϊν ανάμεςα ςτθν οργανωτικι επιτροπι τθσ ΑΒΤΑ, τον υπεφκυνο 

του ξενοδοχείου και τισ εταιρείεσ οπτικοακουςτικϊν, μετάφραςθσ, βιντεοςκόπθςθσ, 

παραγωγισ δθμιουργικϊν κοκ.  Ψρόντιςε τθν ζγκαιρθ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, 

τουσ χϊρουσ βιντεοςκόπθςθσ, τισ περιοχζσ που προβάλλονταν θ Ρεριφζρεια εντόσ 

του ςυνεδριακοφ κζντρου και τθν επάνδρωςθ των περιπτζρων με ζντυπο υλικό και 

ζντυπα προβολισ τθσ Ρεριφζρειασ και των επιμζρουσ νομϊν αυτισ.  

 

 

 Επάνδρωςθ/ Στελζχωςθ και προετοιμαςία αίκουςασ ζναρξθσ εργαςιϊν 

ςυνεδρίου  (600 άτομα) για 4 θμζρεσ  

 

Το ςυνζδριο τθσ ΑΒΤΑ ζλαβε χϊρα από τισ 12 ζωσ τισ 14 Οκτωβρίου ςτουσ 

ςυνεδριακοφσ χϊρουσ του ξενοδοχείου τθσ Costa Navarino. Κατά τθ διάρκεια του 

ςυνεδρίου διαφορετικά ςεμινάρια και εκδθλϊςεισ ζλαβαν χϊρα ςε ξεχωριςτζσ 

αίκουςεσ για τισ οποίεσ θ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. είχε τθν ευκφνθ για τθν επάνδρωςθ και 

προετοιμαςία αυτϊν. Στα πλαίςια του ςυνεδρίου πραγματοποιικθκε και ςεμινάριο 

για τισ τοπικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ και φορείσ. Για τισ ανάγκεσ επάνδρωςθσ των 

αικουςϊν ενοικιάςτθκε ςε κάκε αίκουςα ειδικόσ οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ και 

προβλζφκθκε ειδικι ςιμανςθ και διακόςμθςθ. 

Επιςυνάπτουμε παρακάτω το πρόγραμμα του ςυνεδρίου που δίνει ξεκάκαρθ εικόνα 

των αικουςϊν που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια του ςυνεδρίου  για τισ 

οποίεσ, θ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. ανζλαβε τθν κάλυψθ του οπτικοακουςτικοφ 

εξοπλιςμοφ, που απαιτικθκε για τισ ανάγκεσ  των εργαςιϊν του ςυνεδρίου και τθσ 

θμερίδασ ςτουσ τοπικοφσ φορείσ και τουριςτικζσ επιχειριςεισ. 

Videos 

http://www.thetravelconvention.com/highlights_2015.php 

https://www.youtube.com/watch?v=6wvKLH5oWcc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=9FRpXNkEcb4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=mLoaPFUltYg&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=enkySWoDul0&feature=youtu.be 

 

http://www.thetravelconvention.com/highlights_2015.php
https://www.youtube.com/watch?v=6wvKLH5oWcc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9FRpXNkEcb4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mLoaPFUltYg&feature=youtu.be
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Η Ρελοπόννθςοσ Α.Ε., όπωσ αναφζρκθκε και πιο πάνω ιταν υπεφκυνθ για το 

ςυντονιςμό και τθν υλοποίθςθ των αναγκϊν τοποκζτθςθσ οπτικοακουςτικοφ 

εξοπλιςμοφ. Ακολουκεί ςυγκεντρωτικι αναλυτικι λίςτα με τον οπτικοακουςτικό 

εξοπλιςμό που ηθτικθκε από τουσ διοργανωτζσ του ςυνεδρίου, ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα αυτοφ, και βάςει τθσ οποίασ αναηθτιςαμε από το μθτρϊο ςυνεργατϊν 

τθσ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. τον υποψιφιο ςυνεργάτθ που κα αναλάμβανε τθν κάλυψθ 

των αναγκϊν του οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ του ςυνεδρίου.     
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Συγκεντρωτικι λίςτα αναγκϊν οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ 
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 Επάνδρωςθ και προετοιμαςία αικουςϊν για τθ διιμερθ διεξαγωγι 

παράλλθλων φόρουμ διαλζξεων  
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 Ειδικά διαμορφωμζνα γραφεία για τθν οργανωτικι επιτροπι με τον 

κατάλλθλο εξοπλιςμό (υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ, γραφικι φλθ) 

 

Εκτόσ από τισ αίκουςεσ που διατζκθκαν και εξοπλίςτθκαν για τισ ανάγκεσ του 

ςυνεδρίου, θ Πελοπόννθςοσ Α.Ε φρόντιςε και για τθ διαμόρφωςθ και επάνδρωςθ 

με ειδικό εξοπλιςμό των χϊρων ςυναντιςεων τθσ οργανωτικισ επιτροπισ, τισ 

αίκουςεσ που εξυπθρζτθςαν ωσ γραφεία των ομιλθτϊν, δθμοςιογράφων, 

οργανωτικισ επιτροπισ τθσ ΑΒΣΑ. Πιο ςυγκεκριμζνα, παρακζτονται οι ακριβείσ 

ανάγκεσ για τισ οποίεσ θ Πελοπόννθςοσ Α.Ε είχε τθν ευκφνθ.  
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 Ειδικά διαμορφωμζνοι χϊροι για διοργάνωςθ διαδικαςιϊν 

προκανονιςμζνων και μθ ςυναντιςεων (speed dating & market place) 

μεταξφ των εκπροςϊπων τθσ Βρετανικισ Τουριςτικισ αγοράσ και  

τοπικϊν  επιχειριςεων ι φορζων προοριςμϊν.  

 

Κατά τθ διάρκεια του ςυνεδρίου και δίπλα ςτθν κεντρικι αίκουςα ζναρξθσ και λιξθσ 

των εργαςιϊν αυτοφ λειτοφργθςε εκκεςιακόσ χϊροσ όπου προβλικθκαν οι περιοχζσ 

τθσ Ρελοποννιςου (με γεωγραφικά κριτιρια αυτι τθ φορά) για τθν παρουςία ενόσ 

ολοκλθρωμζνου τουριςτικοφ προοριςμοφ. Η Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. φρόντιςε να 

εξαςφαλίςει ςτα περίπτερα εκπροςϊπουσ από τον κάκε νομό και να προμθκεφςει με 

κεματικά φυλλάδια τα περίπτερα για τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν. Για 

τισ ανάγκεσ προβολισ δθμιουργικθκαν 8 περίπτερα με ειδικι προβολι του κάκε 

νομοφ και με ειδικό ςχεδιαςτικό που να παρουςιάηει το επίςθμο λογότυπο τθσ 

Μυκικισ Ρελοποννιςου. Τα περίπτερα καταςκευάςτθκαν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 

μπορεί να τα χρθςιμοποιιςει θ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. και ςτο μζλλον για τοπικζσ 

εκδθλϊςεισ. Για τθν καταςκευι των περιπτζρων, θ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. 

πραγματοποίθςε ςυναντιςεισ με τθν καταςκευάςτρια εταιρεία και τθν εταιρεία 

διαφιμιςθσ που παρζδωςε τα δθμιουργικά αλλά και τθν εκτυπωτικι εταιρεία που 

προχϊρθςε ςε εκτυπϊςεισ κατόπιν επιβεβαίωςθσ μασ.   

Ραρακζτουμε παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά και φωτογραφίεσ των περιπτζρων. 
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Σχέδιο 
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Το ανωτζρω είναι προςχζδιο του περιπτζρου κατά τθ διάρκεια μιασ εκ των πολλϊν 

ςυναντιςεων με τουσ αναδόχουσ για τθν καταςκευι και τοποκζτθςθ αυτϊν. 

 

Τελικι μορφι των περιπτζρων παρουςιάηεται παρακάτω. 
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4. Σχεδιαςμόσ και διοργάνωςθ Κοινωνικϊν Εκδθλϊςεων Συνεδρίου 

 

Για τισ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ του ςυνεδρίου ανάλογα με τον αρικμό ςυμμετεχόντων 

αλλά και τθν εξειδίκευςθ αυτϊν καλφφκθκαν ξεχωριςτζσ ανάγκεσ ςιμανςθσ και 

οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ των χϊρων αυτϊν. Το υποζργο 4 κάλυψε παράλλθλα 

και τισ ανάγκεσ βιντεοςκόπθςθσ και τθλεοπτικισ κάλυψθσ των εκδθλϊςεων και πιο 

ςυγκεκριμζνα: 

 Τθ βιντεοςκόπθςθ, τθλεοπτικι κάλυψθ, επιμζλεια, υποτιτλιςμό και 

αναμετάδοςθ τθσ επίςθμθσ τελετισ καλωςορίςματοσ τθ Δευτζρα 12 

Οκτωβρίου ςτθ Μαρίνα τθσ Ρφλου.  

 Τθ βιντεοςκόπθςθ, τθλεοπτικι κάλυψθ, επιμζλεια, υποτιτλιςμό και τελικό 

μοντάριςμα του φιλικοφ αγϊνα ποδοςφαίρου ςτο γιπεδο τθσ Ρφλου μεταξφ 

των ςυνζδρων τθσ ΑΒΤΑ τθ Δευτζρα 12 Οκτωβρίου.  

 Τθ βιντεοςκόπθςθ, τθλεοπτικι κάλυψθ, επιμζλεια, υποτιτλιςμό και τελικό 

μοντάριςμα  πλάνων από τθν εναρκτιρια ομιλία τθσ Αντιπεριφερειάρχθ κα. 

Νικολάκου ςτο ςυνζδριο τθσ ΑΒΤΑ κακϊσ επίςθσ και πλάνα από τθν τριιμερθ 

διοργάνωςθ του ςυνεδρίου τθσ ΑΒΤΑ από τισ 12-14 Οκτωβρίου ςτθν Costa 

Navarino.  

 Τθ βιντεοςκόπθςθ, τθλεοπτικι κάλυψθ, επιμζλεια, υποτιτλιςμό και τελικό 

μοντάριςμα τθσ Ημερίδασ που διοργανϊκθκε τθ Δευτζρα 12 Οκτωβρίου για 

τοπικοφσ φορείσ και επιχειρθματίεσ. 

 Βιντεοςκόπθςθ, επιμζλεια και μοντάριςμα από τον χϊρο αφίξεων του 

Κρατικοφ Αερολιμζνα Καλαμάτασ 
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Είςοδοσ Εκδήλωςησ  

 

 Τελετι υποδοχισ των ςυμμετεχόντων/ςυνζδρων, (600 άτομα) και 

ειδικό πρόγραμμα ψυχαγωγίασ εμπνευςμζνο από τοπικζσ παραδόςεισ 

και ζκιμα 

 

Η Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. ανζλαβε επιτυχϊσ τθν επιμζλεια και τον γενικό ςυντονιςμό τθσ 

επίςθμθσ τελετισ καλωςορίςματοσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ του ςυνεδρίου τθσ ΑΒΤΑ 

με ςκοπό τθν παρουςίαςθ των ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ Ρεριφζρειασ. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ διοργάνωςθσ, επιλζχκθκε  ανάδοχοσ που ςε ςυνεργαςία με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι διαμόρφωςε εξ’ αρχισ τθν παραγωγι τθσ εκδιλωςθσ 

καλωςορίςματοσ και ςυντόνιςε και επζβλεψε όλεσ τισ επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ 

τθσ εκδιλωςθσ. 

Η Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. ςε ςυνεργαςία με τον ανάδοχο ςυντόνιςαν τισ ομάδεσ του 

καλλιτεχνικοφ προγράμματοσ, τθσ γευςιγνωςίασ, των οπτικοαουςτικϊν εφζ και 

ειδικϊν καταςκευϊν που προαπαιτικθκαν για τθν άρτια διοργάνωςθ αυτισ. Μζροσ 

των υποχρεϊςεων του αναδόχου ιταν επίςθσ να φροντίςει για τθ ςκθνοκεςία τθσ 

εκδιλωςθσ, τθ φφλαξθ του χϊρου πριν και κατά τθ διάρκεια αυτισ, τθν εγκατάςταςθ 

ειδικϊν υποδομϊν για τθν υγιεινι των καλεςμζνων και για τθν φωτογραφικι κάλυψθ 

τθσ εκδιλωςθσ. 
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Ραράλλθλα, ο Υπεφκυνοσ ζργου και θ ομάδα τθσ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. 

παρακολουκοφςαν ςε θμεριςια βάςθ και βοθκοφςαν κεςμικά ςε όλα τα 

διαδικαςτικά κζματα για τθν επιτυχι διοργάνωςθ του ςυνεδρίου. 

Συγκεκριμζνα, πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ με τθν ομάδα του Ρεριφερειάρχθ και 

εντεταλμζνουσ ςυμβοφλουσ όπου παρουςιάςτθκε θ ροι τθσ εκδιλωςθσ προκειμζνου 

να λάβει τελικι ζγκριςθ και να ξεκινιςουν οι εργαςίεσ. Τθ ςυνάντθςθ αυτι 

ακολοφκθςαν και άλλεσ με ςτόχο να γίνεται παρουςίαςθ τθσ προόδου των εργαςιϊν 

και να ενςωματϊνονται καινοφργιεσ ιδζεσ που ενίςχυαν τθ διοργάνωςθ. 

Ραράλλθλα, πραγματοποίθςε ςυναντιςεισ και επικοινωνία με όλουσ τουσ τοπικοφσ 

φορείσ, Διμο Ρφλου, Λιμενικό Ταμείο, Σφνδεςμο Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Ρφλου, 

Κζντρο Υγείασ Ρφλου, Ρυροςβεςτικό Σϊμα, Αςτυνομία προκειμζνου να εξαςφαλίςει 

τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ παραχϊρθςθσ, παροχι υπθρεςιϊν για τθν αςφάλεια και τθ 

διευκόλυνςθ των ςυνζδρων, κατάλλθλεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ κοκ. 

Ειδικότερθ προςοχι και επζνδυςθ ζγινε ςτθν τελετι ζναρξθσ του ςυνεδρίου που 

ζλαβε χϊρα ςτθ Μαρίνα τθσ Ρφλου τθ Δευτζρα 12 Οκτωβρίου ςε ςυνεργαςία με τον 

Διμο τθσ Ρφλου και τουσ τοπικοφσ φορείσ.   

 

Ρρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ εκδιλωςθσ καλωςορίςματοσ ιταν να αναδειχκεί με τον 

καλφτερο δυνατό τρόπο θ πολιτιςμικι και γαςτρονομικι κλθρονομιά τθσ 

Ρεριφζρειασ. Μια ολοκλθρωμζνθ εμπειρία που ςε κάκε βιμα επιβεβαιϊνει και 

αναδεικνφει τθν Ρελοπόννθςο ωσ ζνα μοναδικό τόπο, όπου όλα τα ςτοιχεία του 

ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςυνδυάηονται με τθν απαράμιλλθ ομορφιά του ελλθνικοφ 

τοπίου και τθν μοναδικι ελλθνικι φιλοξενία. Ειδικό ενθμερωτικό φυλλάδιο με τα 

ςτάδια τθσ εκδιλωςθσ είχε ςχεδιαςτεί και διανεμθκεί ςτουσ ςυνζδρουσ κατά τθν 

άφιξθ τουσ ςτο λιμάνι τθσ Ρφλου. 
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Στθν είςοδο τθσ Μαρίνασ θ μπάντα του Διμου περίμενε τουσ ςυνζδρουσ για να τουσ 

ςυνοδζψει ςτθν είςοδο τθσ ειδικισ Ρφλθσ  ςε ςχιμα Ρ – το επίςθμο λογότυπο τθσ 

Μυκικισ Ρελοποννιςου-που είχε καταςκευαςτεί και ςτο οποίο προβάλλονταν 

αξιοκζατα τθσ Ρελοποννιςου.  

Κακϊσ οι επιςκζπτεσ κατζφταναν, τουσ υποδζχονταν οι οδθγοί μασ ντυμζνοι με 

παραδοςιακζσ ςτολζσ τισ Ρελοποννιςου, άλλα και φορθτά λαϊκά όργανα, παίηοντασ 

μουςικι. Σε ςυνεργαςία και με τον τοπικό χορευτικό ςφλλογο και τον Ιππικό ‘Πμιλο 

Καλαμάτασ, μουςικοχορευτικό ςχιμα και ομάδα από άλογα καλωςόριηε τουσ 

ςυνζδρουσ, καλϊντασ τουσ να γνωρίςουν τισ τοπικζσ παραδοςιακζσ ςτολζσ και 

χοροφσ τθσ περιοχισ πριν προχωριςουν ςτθν είςοδο τθσ Ρφλθσ και ηιςουν το Μφκο 

τουσ ςτισ ειδικζσ εγκαταςτάςεισ που είχαν ςτθκεί για τισ ανάγκεσ τθσ εκδιλωςθσ. 

Ενημερωτικό ζντυπο εκδήλωςησ  
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Προβολζσ ςτην Πφλη  

Από μακριά, κακϊσ οι επιςκζπτεσ πλθςίαηαν ζβλεπαν τθν πφλθ μασ, μια τιτάνια 

τριςδιάςτατθ αναπαραγωγι του περίφθμου λογοτφπου Mythical Peloponnese, 

ντυμζνθ με εντυπωςιακζσ παραςτάςεισ (3D mapped projections) από τισ ομορφιζσ 

και το πολιτιςμό τθσ Ρελοποννιςου. Οι επιςκζπτεσ ειςζρχονταν ςτον χϊρο τθσ 

εκδιλωςθσ από τθν Ρφλθ ςτθν οποία τουσ καλωςόριηαν Σπαρτιάτεσ οπλίτεσ.  

Μετά τθν είςοδο τουσ από τθν Ρφλθ ειςζρχονταν ςτο ειδικά ςχεδιαςμζνο -αρχαίο 

περιςτφλιο ςαν ςε αρχαίο δωρικό ναό που είχε ςτθκεί με κολϊνεσ - ςτολιςμζνεσ με 

"ανακιματα", δθλαδι ευωδιαςτά βότανα από τθ πελοποννθςιακι γθ.   

Η άλλθ άκρθ του περιςτυλίου ιταν φραγμζνθ με πολλά μπαλόνια κλείνοντασ τθ 

είςοδο τθσ τζντασ όπου ζλαβε χϊρα το κυρίωσ δρϊμενο. Αυτά τα μπαλόνια ιταν 

"Στυμφαλίδεσ Πρνικεσ". Ομάδα κρουςτϊν, υπό τθν επίβλεψθ του Νίκου Τουλιάτου-

υπεφκυνου και για το αντίςτοιχο κομμάτι τθσ παραγωγισ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων, 

πιραν κζςεισ ανάμεςα τουσ ςε χαμθλοφσ πφργουσ και άρχιςαν να καλοφν το πλικοσ 

να τουσ ακολουκιςει ςτο ρυκμό με τα ειδικά κρόταλα που διανεμικθκαν κατά τθν 

είςοδο τουσ, ϊςτε να αρχίςουν να παίηουν υπό μορφι ερϊτθςθσ-απάντθςθσ από 

πόςτο ςε πόςτο και να τουσ ςυντονίςουν ςε μια κουςτωδία που τελικά ςτον τελικό 

τθσ χτφπο "ελευκερϊνει" τα μπαλόνια- αναπαριςτϊντασ τον Μφκο του Ηρακλι. Ο 

άκλοσ ζχει πλζον επιτευχκεί, θ πόρτα άνοιξε και οι καλεςμζνοι ειςιλκαν ςτθ  τζντα 

για τθν "γιορτι των θρϊων".  
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Τα ειδικά μπαλόνια όρνιθεσ 1 
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Φςτερα από τθν είςοδο ςτθν ειδικά διαμορφωμζνθ τζντα 800τμ2 οι επιςκζπτεσ είχαν 

τθν ευκαιρία να γευτοφν παραδοςιακζσ γεφςεισ με τοπικά προϊόντα που είχε 

επιμελθκεί προςωπικά ο γνωςτόσ Σεφ Ρζςκιασ και να δοκιμάςουν τοπικά κραςιά 

ευγενικι χορθγία τθσ ΕΝΟΑΡ.  

 

Εςωτερικόσ χώροσ τζντασ  

 

Υπ. Τουριςμοφ, Περιφερειάρχησ, Πρ. ΑΒΤΑ  
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Ραρακάτω επιςυνάπτουμε το ειδικό φυλλάδιο που δθμιουργικθκε προσ ενθμζρωςθ 

των ςυμμετεχόντων.  
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Το μενοφ που διανεμήθηκε  

 

Το καλλιτεχνικό μζροσ τθσ εκδιλωςθσ ξεκίνθςε με μουςικό ςχιμα και  τθ  ςοπράνο 

Ειρινθ Καράγιαννθ να ερμθνεφει Ωατηιδάκι και Σκαλκϊτα κακϊσ ςτισ οκόνεσ 

εναλλάςςονταν φωτογραφίεσ από τοπία του προοριςμοφ.  Στθ ςυνζχεια και 
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προκειμζνου να αρχίςει το χορευτικό μζροσ τθσ εκδιλωςθσ και το πάρτι, ομάδα 

ελλθνικϊν χωρϊν τθσ περιοχισ ντυμζνοι ςερβιτόροι, εμφανίςτθκαν μζςα από το 

πλικοσ και άρχιςαν να χορεφουν ςυρτάκι, παραςφροντασ τουσ καλεςμζνουσ. 
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 Οργάνωςθ Σεμιναρίου για τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ και τάςεων τθσ 

παγκόςμιασ τουριςτικισ αγοράσ ςε τοπικοφσ φορείσ και τουριςτικζσ 

επιχειριςεισ.  

 

Η οργάνωςθ του ςεμιναρίου μεταφοράσ τεχνογνωςίασ ζδωςε τθν ευκαιρία ςε 

τοπικοφσ φορείσ και επιχειριςεισ να ενθμερωκοφν για το ζργο τθσ Ρεριφζρειασ 

Ρελοποννιςου ςτθν ανάδειξθ τθσ τουριςτικισ προβολισ και αφξθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ του προοριςμοφ και για τισ διεκνείσ τουριςτικζσ τάςεισ όπωσ 

αυτζσ διαμορφϊνονται από τθ ηιτθςθ των επιςκεπτϊν. Ο Ρρόεδροσ του Οργανιςμοφ 

Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων μίλθςε για τισ τάςεισ που διαμορφϊνονται και 

πρότεινε ζξυπνουσ και εφκολουσ τρόπουσ που μπορεί θ Ρεριφζρεια να 

μεγιςτοποιιςει τθν προβολι τθσ ςε τουριςτικά δίκτυα του εξωτερικοφ.  

Στθν θμερίδα επίςθσ παρουςιάςτθκαν μεταξφ άλλων και θ νζα νομοκεςία για τθν 

αξιολόγθςθ των τουριςτικϊν καταλυμάτων κακϊσ και τρόποι προϊκθςθσ 

προοριςμϊν με μικρό κόςτοσ.  

Οι εκπρόςωποι τουριςτικοί πράκτορεσ του εξωτερικοφ ζδωςαν οδθγίεσ ςτθν 

περιφζρεια και ςτισ τοπικζσ επιχειριςεισ για τθ βιωςιμότθτα και περαιτζρω 

ανάπτυξθ και ελκυςτικότθτα του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Ρελοποννιςου. 

Στο τζλοσ τθσ θμερίδασ, ο Ρεριφερειάρχθσ κ. Ρζτροσ Τατοφλθσ απθφκυνε χαιρετιςμό 

και απάντθςε ςε ερωτιςεισ δθμοςιογράφων και τοπικϊν φορζων.  

Συνολικά παρακολοφκθςαν τθν θμερίδα 92 εκπρόςωποι τουριςτικϊν επιχειριςεων 

και φορζων τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου κακϊσ επίςθσ και δθμοςιογράφοι από 

τοπικά και εκνικά μζςα. 
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Ρρόγραμμα Θμερίδασ επιςυνάπτεται παρακάτω 
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 Διευκόλυνςθ ςτθ διοργάνωςθ δεξίωςθσ εκπροςϊπων ζντυπων και 

θλεκτρονικϊν μζςων ενθμζρωςθσ (100 άτομα)- Meet the Media 

 

Μζςα ςτα πλαίςια τθσ διοργάνωςθσ θ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. χοριγθςε τθν επίςθμθ 

εκδιλωςθ που παρζκεςε ο Οργανιςμόσ τθσ ΑΒΤΑ για τουσ δθμοςιογράφουσ 

προςκεκλθμζνουσ και ςυνζδρουσ οι οποίοι είχαν ειδικι πρόςκλθςθ. Στόχοσ ιταν να 

προχωριςει θ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. ςε περαιτζρω δικτφωςθ με δθμοςιογράφουσ και 

τουριςτικοφσ πράκτορεσ τθσ Βρετανικισ αγοράσ και να ενιςχφςει τισ ςυνεργαςίεσ για 

περαιτζρω προϊκθςθ και προβολι του προοριςμοφ. Η Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. 

διεκπεραίωςε όλα τα διαδικαςτικά τθσ παροχισ του οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ 

και προςκλιςεων ςε επίςθμουσ καλεςμζνουσ, τθ μεταφραςτικι κάλυψθ κακϊσ και 

τισ ανάγκεσ ποτϊν ςε ςυνεργαςία με το ξενοδοχείο.  



    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 
 

57 
 

 

 

 

 

 

 



    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 
 

58 
 

 ‘Ζναρξθ εργαςιϊν ςυνεδρίου ενθμζρωςθ και παρουςίαςθ τουριςτικοφ 

προϊόντοσ Ρεριφζρειασ.  

 

Κατά τθν ζναρξθ των εργαςιϊν του ςυνεδρίου θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου 

πραγματοποίθςε παρουςίαςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ αυτισ και καλωςόριςε τισ 

εργαςίεσ αυτοφ. Ραρουςίαςε και το ειδικό βίντεο που δθμιουργικθκε για τισ 

ανάγκεσ του ςυνεδρίου παρουςία τθσ Υπουργοφ Τουριςμοφ κασ. Κουντουρά και του 

Βρετανοφ Ρρζςβθ ςτθν Ελλάδα. Τον επίςθμο χαιρετιςμό απθφκυνε θ 

Αντιπεριφερειάρχθσ κα. Ντίνα Νικολάκου εκπροςωπϊντασ τον Ρεριφερειάρχθ κ. 

Τατοφλθ. 

To ειδικό video επιςυνάπτεται ςε dvd.  

 

 

 Διοργάνωςθ Καλωςορίςματοσ ςτον Κρατικό Αερολιμζνα Καλαμάτασ 

 

Με ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ ελλθνικισ Ψιλοξενίασ και προκειμζνου να προβάλλουμε 

με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τα τοπικά παραδοςιακά προϊόντα, ςτελζχθ τθσ 

Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. υποδζχτθκαν τουσ Βρετανοφσ Τουριςτικοφσ Ρράκτορεσ ςτο 

Αεροδρόμιο τθσ Καλαμάτασ καλϊντασ τουσ παράλλθλα να γευτοφν επιλεγμζνα 

πελοποννθςιακά εδζςματα. Ακόμθ, για τισ ανάγκεσ του ςυνεδρίου ντφκθκε και το 

αεροδρόμιο με ειδικό προωκθτικό υλικό τθσ Ρεριφζρειασ, που δθμιουργικθκε για 

τισ ανάγκεσ του ςυνεδρίου ακολουκϊντασ και αναδεικνφοντασ τθν μζχρι τϊρα ιδθ 

διαμορφωμζνθ εικαςτικι ταυτότθτα (brand) τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου.  Η 

Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. προχϊρθςε ςτο ςυντονιςμό των ομάδων εργαςίασ για τθν 

παροχι εδεςμάτων και τισ ανάγκεσ βιντεοκάλυψθσ τθσ εκδιλωςθσ. Επίςθσ, παρείχε 

τθ κεςμικι υποςτιριξθ και τθν επικοινωνία με τθν Ρολιτικι Αεροπορία για τθν 

παραχϊρθςθ των ςχετικϊν αδειϊν. (Επιςυνάπτεται και απολογιςτικό βίντεο) 
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 Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ δικτφωςθσ ςυμμετεχόντων ςυνεδρίου (80 

άτομα) 
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5. Διενζργεια περιθγιςεων με ςκοπό τθν παρουςίαςθ του χαρτοφυλακίου 

τουριςτικϊν προϊόντων και των ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ 

Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου ωσ ιδανικοφ  τουριςτικοφ προοριςμοφ.  

 

Στο πλαίςιο του ςυνεδρίου τθσ ΑΒΤΑ πραγματοποιικθκαν κεματικζσ περιθγιςεισ και 
εμπειρίεσ για τουσ φιλοξενοφμενουσ με ςτόχο να γνωρίςουν τα ζκιμα και τα τοπικά 
προϊόντα τθσ Ρεριφζρειασ και να τα εντάξουν ςτα τουριςτικά πακζτα που προωκοφν 
ςε πελάτεσ τουσ ςτο εξωτερικό. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. ςυντόνιςε, 
διοργάνωςε και επζβλεψε τα ειδικά πακζτα εκδρομϊν και περιθγιςεων με ςκοπό 
τθν παρουςίαςθ του χαρτοφυλακίου τουριςτικϊν προϊόντων και των ανταγωνιςτικϊν 
πλεονεκτθμάτων τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου ωσ ιδανικοφ τουριςτικοφ 
προοριςμοφ.   

Συγκεκριμζνα, ανζλαβε το ςυντονιςμό και επικοινωνία με τουσ ςυμμετζχοντεσ του 
ςυνεδρίου, τθν επίβλεψθ περιθγιςεων, τθν εξαςφάλιςθ ενοικίαςθσ μεταφορικϊν 
μζςων και τθ ςίτιςθ των ςυμμετεχόντων ςτισ περιθγιςεισ που πραγματοποιικθκαν 
ςτισ 11 & 12 Οκτωβρίου ςτο Νομό Μεςςθνίασ μζςα ςτο πλαίςιο του ςυνεδρίου. 
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Κατά τθ διάρκεια του ςυνεδρίου θ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. προςζφερε δωρεάν μεταφορά 
και ξενάγθςθ ςτθ Γιάλοβα και τθν Ρφλο για τουσ ςυνζδρουσ με ςτόχο να δϊςει 
περαιτζρω κίνθτρα να επιςκεφτοφν και να γνωρίςουν τθν περιοχι.  
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Ξεναγιςεισ  

 

Οι κεματικζσ ξεναγιςεισ είχαν ωσ ςτόχο να γνωρίςουν οι επιςκζπτεσ τον ιςτορικό, 
φυςικό, πολιτιςτικό και γαςτρονομικό πλοφτο τθσ περιοχισ αλλά και να μάκουν για 
τισ αμζτρθτεσ δυνατότθτεσ που προςφζρει ο προοριςμόσ για ακόμα και τον πιο 
απαιτθτικό επιςκζπτθ. 

Λόγω περιοριςμϊν από τθν Οργανωτικι Επιτροπι όλα τα ταξίδια εξοικείωςθσ 
πραγματοποιικθκαν εντόσ του Νομοφ Μεςςθνίασ. Με ςτόχο τθν περαιτζρω 
ανάδειξθ όλθσ τθσ διοικθτικισ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, ζχουν προδιαγραφεί 
ταξίδια ςε όλουσ του νομοφσ με ςυμμετζχοντεσ δθμοςιογράφουσ και τουριςτικοφσ 
πράκτορεσ που ςυμμετείχαν ςτο ςυνζδριο και με τουσ οποίουσ θ Ρεριφζρεια ιδθ 
ζκανε περαιτζρω επαφζσ κατά τθ διάρκεια τθσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ τουριςμοφ ςτο 
Λονδίνο, World Travel Market.  Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια δθμιουργίασ του ειδικοφ 
προωκθτικοφ εντφπου που εξζδωςε θ ΑΒΤΑ, φιλοξενικθκαν δθμοςιογράφοι που 
κάλυψαν ξεχωριςτά τον κάκε νομό τθσ Ρεριφζρειασ. (Επιςυνάπτεται θ ςχετικι 
ζκδοςθ- ABTA Magazine).  

 
Αρχαία Μεςςινθ & Πολυλίμνιο 

Ρροςβλζποντασ ςτθν προβολι και ζνταξθ του αρχαιολογικοφ χϊρου τθσ Αρχαίασ 

Μεςςινθσ ςτα τουριςτικά πακζτα των Βρετανϊν πρακτόρων, πραγματοποιικθκε θ 

ξενάγθςθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Αρχαίασ Μεςςινθσ από επαγγελματίεσ 

ξεναγοφσ και ςυνοδοφσ τθσ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. Με ςτόχο να αναδείξουμε και τισ 

φυςικζσ ομορφιζσ τθσ περιοχισ πραγματοποιικθκε και περιιγθςθ ςτο Ρολυλίμνιο 

για τουσ λάτρεισ τθσ φφςθσ. Ειδικό γεφμα πραγματοποιικθκε ςτον χϊρο του 

Ρολυλίμνιου.   

Αρχαία Μεςςινθ και Παλιά πόλθ Καλαμάτασ 

Η εκδρομι είχε ωσ ςτόχο να παρουςιάςει τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Αρχαίασ 

Μεςςινθσ και να παραχωριςει γεφμα ςε παραδοςιακό πολυχϊρο με τοπικά 

προϊόντα, παραδοςιακζσ γεφςεισ  και οινογευςία. Οι ΡΥΛΕΣ είναι ζνασ πολυχϊροσ 

αναψυχισ, πετρόχτιςτοσ, ο οποίοσ διακζτει ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ (γιπεδο 

ποδοςφαίρου, βόλεϊ και μπάςκετ), μουςειακοφσ χϊρουσ με παραδοςιακά εκκζματα, 

παραδοςιακά δρϊμενα (παραδοςιακόσ αργαλειόσ, καταςκευι γλυκιςμάτων, κλπ). Για  
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τισ ανάγκεσ φιλοξενίασ των ςυμμετεχόντων είχε ςτθκεί μπουφζσ με παραδοςιακά -  

τοπικά εδζςματα, οι ςυμμετζχοντεσ είχαν τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν τθ 

διαδικαςία παραςκευισ ψωμιοφ και παραδοςιακοφ γλυκοφ, και όλα αυτά ςυνοδεία 

παραδοςιακισ μουςικισ και χοροφ. 
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Φιλοςοφικόσ Περίπατοσ  

Οι Ψιλοςοφικοί Ρερίπατοι ζδωςαν τθ δυνατότθτα ςτουσ επιςκζπτεσ να 

ςυμμετάςχουν ςε μία πρωτοποριακι δραςτθριότθτα και να ςυηθτιςουν ςφγχρονα 

ηθτιματα υπό το πρίςμα τθσ ςκζψθσ και των κειμζνων των αρχαίων Ελλινων 

φιλοςόφων. Η γνωριμία με τον κόςμο τθσ Ελλθνικισ φιλοςοφίασ πραγματοποιικθκε 

μζςα από ζναν περίπατο ςτο ειδυλλιακό Μεςςθνιακό τοπίο.  

Θεματικζσ εμπειρίεσ 

Ρροκειμζνου να προβάλλουμε όςο το δυνατόν περιςςότερο το πλοφςιο προϊόν τθσ 

Ρεριφζρειασ και να το προβάλλουμε μζςα από εμπειρίεσ που πλζον κεωρείται το πιο 

δυναμικό και διαδεδομζνο μζςο προϊκθςθσ και προβολισ προοριςμϊν 

προχωριςαμε ςτθ δθμιουργία ειδικϊν κεματικϊν εμπειριϊν. Για τισ ανάγκεσ 

οριςτικοποίθςθσ αυτϊν θ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. ςυνεργάςτθκε με τοπικοφσ φορείσ και 

ςυντόνιςε το πρόγραμμα των εμπειριϊν και των ςυμμετεχόντων ςε αυτζσ ςε 

ςυνεργαςία με τον ανάδοχο  και τθν ΤΕΜΕΣ. 

Παραδοςιακό Καφενείο  

Σε μια διαδραςτικι εμπειρία οι ςυμμετζχοντεσ παρακολοφκθςαν ειδικά μακιματα 

Ραραςκευισ παραδοςιακοφ ελλθνικοφ καφζ και ςπιτικϊν γλυκιςμάτων με τθ 

ςυνοδεία παραδοςιακισ μουςικισ.  Στόχοσ ιταν να γνωρίςουν τισ κακθμερινζσ 

ςτιγμζσ των κατοίκων. 

Γευςιγνωςία Ελαιολάδου 

Ζνα διαδραςτικό ςεμινάριο για το μεςςθνιακό ελαιόλαδο και τισ ποικιλίεσ του από 

ειδικοφσ γευςιγνϊςτεσ ανάμεςα ςε αιωνόβιουσ ελαιϊνεσ ζλαβε χϊρα και προζβαλε 

ζνα από τα διαςθμότερα εξαγϊγιμα προϊόντα τθσ Ρεριφζρειασ. 

Σεμινάριο Οινογνωςίασ 

Διαδραςτικό ςεμινάριο για τισ τοπικζσ ποικιλίεσ κραςιϊν υπό τθν κακοδθγιςθ   

ζμπειρων sommeliers .  

Μάκθμα Μεςςθνιακισ Κουηίνασ 

Οι  φιλοξενοφμενοι είχαν τθν ευκαιρία να ανακαλφψουν τα μυςτικά τθσ 

Μεςςθνιακισ γαςτρονομίασ από  ντόπιεσ νοικοκυρζσ και ν ηιςουν τθν εμπειρία ενόσ 

παραδοςιακοφ ςπιτικοφ γεφματοσ και όλθσ τθσ ιεροτελεςτίασ που το πλαιςιϊνει. 
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Μεκώνθ- Κάςτρο Μεκώνθσ 

Μετά το πζρασ του ςυνεδρίου, θ Οργανωτικι Επιτροπι τθσ ΑΒΤΑ που απαρτίηεται 

από διευκυντζσ μεγάλων τουριςτικϊν γραφείων τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ ςυμμετείχε 

ςε μια περιιγθςθ ςτο Κάςτρο τθσ Μεκϊνθσ και τθν τριγφρω περιοχι. 
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ΛΙΣΕ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 

First 
Name Last Name Organization Primary Email Date Fee Type - Name 

Stephen D'Alfonso ABTA sdalfonso@abta.co.uk 12/10/15 Ancient Messini And Hiking Polilimnio 

John de Vial ABTA jdevial@abta.co.uk 12/10/15 Ancient Messini And Hiking Polilimnio 

Becky Hutton ABTA Rhutton@abta.co.uk 12/10/15 Ancient Messini And Hiking Polilimnio 

Stefanie Bowes Birmingham Airport stefanie.bowes@birminghamairport.co.uk 12/10/15 Ancient Messini And Hiking Polilimnio 

Mark Rayner Civil Aviation Authority Mark.Rayner@caa.co.uk 12/10/15 Ancient Messini And Hiking Polilimnio 

Vanda Bauer Classic Collection Holidays vanda.bauer@classic-collection.co.uk 12/10/15 Ancient Messini And Hiking Polilimnio 

Richard Kocher Expedia rkocher@expedia.com 12/10/15 Ancient Messini And Hiking Polilimnio 

Mark McKenna Expedia mmckenna@expedia.com 12/10/15 Ancient Messini And Hiking Polilimnio 

Mark Daykin Google mdaykin@google.com 12/10/15 Ancient Messini And Hiking Polilimnio 

Lefki Vardikou KATHIMERINI lvardikou@kathimerini.gr 12/10/15 Ancient Messini And Hiking Polilimnio 

Marie Marriott Lincolnshire Co-Operative mmarriott@lincolnshire.coop 12/10/15 Ancient Messini And Hiking Polilimnio 

Katrina Diamantis New Horizons Travel Katrina.Diamantis@eastridingcollege.ac.uk 12/10/15 Ancient Messini And Hiking Polilimnio 

Leslie Hurst Siblu leslie.hurst@siblu.com 12/10/15 Ancient Messini And Hiking Polilimnio 

      Norman Fowler ABTA lordfowler@hotmail.com 12/10/15 Ancient Messini And Kalamata's Old City 

Stuart Parker ABTA sparker@abta.co.uk 12/10/15 Ancient Messini And Kalamata's Old City 

Susan Parsons ABTA Sparsons@abta.co.uk 12/10/15 Ancient Messini And Kalamata's Old City 

Heather Pennock ABTA Hpennock@abta.co.uk 12/10/15 Ancient Messini And Kalamata's Old City 

Carolyn Watson ABTA cwatson@abta.co.uk 12/10/15 Ancient Messini And Kalamata's Old City 

Vicki Wolf ABTA Vwolf@abta.co.uk 12/10/15 Ancient Messini And Kalamata's Old City 

Julie Murphy ANA juliem@ana.co.jp 12/10/15 Ancient Messini And Kalamata's Old City 

mailto:sdalfonso@abta.co.uk
mailto:jdevial@abta.co.uk
mailto:Rhutton@abta.co.uk
mailto:Mark.Rayner@caa.co.uk
mailto:vanda.bauer@classic-collection.co.uk
mailto:rkocher@expedia.com
mailto:mmckenna@expedia.com
mailto:mdaykin@google.com
mailto:lvardikou@kathimerini.gr
mailto:mmarriott@lincolnshire.coop
mailto:leslie.hurst@siblu.com
mailto:lordfowler@hotmail.com
mailto:sparker@abta.co.uk
mailto:Sparsons@abta.co.uk
mailto:Hpennock@abta.co.uk
mailto:cwatson@abta.co.uk
mailto:Vwolf@abta.co.uk
mailto:juliem@ana.co.jp
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Nick Welch BTG Financial Consulting nwelch@btgfc.com 12/10/15 Ancient Messini And Kalamata's Old City 

Mark Howard FST mark@fstmarketing.com 12/10/15 Ancient Messini And Kalamata's Old City 

Saso Krumpak Happy Tours saso.krumpak@happytours.eu 12/10/15 Ancient Messini And Kalamata's Old City 

Laura Hartshorne 
Newcastle International 
Airport lhartshorne@newcastleinternational.co.uk 12/10/15 Ancient Messini And Kalamata's Old City 

Peter Cookson Spear Travels peter.cookson@speartravels.net  12/10/15 Ancient Messini And Kalamata's Old City 

Libby Cookson Spear Travels libby.cookson@speartravels.net 12/10/15 Ancient Messini And Kalamata's Old City 

Nick Comerford XL Catlin Group nick.comerford@xlcatlin.com 12/10/15 Ancient Messini And Kalamata's Old City 

      Rita Kanatoula KATHIMERINI rkanatoula@kathimerini.gr 12/10/15 Messinian Food And Wine Tasting 

Kate Miello Mail Brands UK kate.miello@mailnewspapers.co.uk 12/10/15 Messinian Food And Wine Tasting 

Alison Coulsey Mail Brands UK alison.coulsey@mailnewspapers.co.uk 12/10/15 Messinian Food And Wine Tasting 

Julie Walsh Mail Brands UK jo.dixon@mailnewspapers.co.uk 12/10/15 Messinian Food And Wine Tasting 

Darren Hassall Metro darren.hassall@metro.co.uk  12/10/15 Messinian Food And Wine Tasting 

Ann Finan Metro/Evening Standard ann.finan@metro.co.uk 12/10/15 Messinian Food And Wine Tasting 

Sarah Sales Metro/Evening Standard sarah.sales@metro.co.uk 12/10/15 Messinian Food And Wine Tasting 

Stephen Williams 
Royal Caribbean Cruise 
Lines stwilliams@rccl.com 12/10/15 Messinian Food And Wine Tasting 

      Stephen Barnes ABTA dbarnes@abta.co.uk 11/10/15 Messinian Cooking in Pylos 

Simon Bunce ABTA sbunce@abta.co.uk 11/10/15 Messinian Cooking in Pylos 

Angie Hills ABTA Ahills@abta.co.uk 11/10/15 Messinian Cooking in Pylos 

Julie Jones ABTA jjones@abta.co.uk 11/10/15 Messinian Cooking in Pylos 

Stuart Parker ABTA sparker@abta.co.uk 11/10/15 Messinian Cooking in Pylos 

Susan Parsons ABTA Sparsons@abta.co.uk 11/10/15 Messinian Cooking in Pylos 

Heather Pennock ABTA Hpennock@abta.co.uk 11/10/15 Messinian Cooking in Pylos 

Carolyn Watson ABTA cwatson@abta.co.uk 11/10/15 Messinian Cooking in Pylos 

mailto:nwelch@btgfc.com
mailto:mark@fstmarketing.com
mailto:saso.krumpak@happytours.eu
mailto:peter.cookson@speartravels.net
mailto:libby.cookson@speartravels.net
mailto:nick.comerford@xlcatlin.com
mailto:rkanatoula@kathimerini.gr
mailto:kate.miello@mailnewspapers.co.uk
mailto:alison.coulsey@mailnewspapers.co.uk
mailto:jo.dixon@mailnewspapers.co.uk
mailto:darren.hassall@metro.co.uk
mailto:ann.finan@metro.co.uk
mailto:sarah.sales@metro.co.uk
mailto:stwilliams@rccl.com
mailto:dbarnes@abta.co.uk
mailto:sbunce@abta.co.uk
mailto:Ahills@abta.co.uk
mailto:jjones@abta.co.uk
mailto:sparker@abta.co.uk
mailto:Sparsons@abta.co.uk
mailto:Hpennock@abta.co.uk
mailto:cwatson@abta.co.uk
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Vicki Wolf ABTA Vwolf@abta.co.uk 11/10/15 Messinian Cooking in Pylos 

Nick Welch BTG Financial Consulting nwelch@btgfc.com 11/10/15 Messinian Cooking in Pylos 

Jonathan Wall 
Elman Wall Travel 
Accountants jonw@elmanwall.co.uk 11/10/15 Messinian Cooking in Pylos 

Rita Kanatoula KATHIMERINI rkanatoula@kathimerini.gr 11/10/15 Messinian Cooking in Pylos 

Lefki Vardikou KATHIMERINI lvardikou@kathimerini.gr 11/10/15 Messinian Cooking in Pylos 

      

      John de Vial ABTA jdevial@abta.co.uk 11/10/15 Wine Tasting - 19:30 

Lucy Dean ABTA ldean@abta.co.uk 11/10/15 Wine Tasting - 19:30 

May Ghaghda ABTA mghaghda@abta.co.uk 11/10/15 Wine Tasting - 19:30 

Becky Hutton ABTA Rhutton@abta.co.uk 11/10/15 Wine Tasting - 19:30 

Matt Miles ABTA Mmiles@abta.co.uk 11/10/15 Wine Tasting - 19:30 

Daisy Parker ABTA dparker@abta.co.uk 11/10/15 Wine Tasting - 19:30 

Soren Stober ABTA sstober@abta.co.uk 11/10/15 Wine Tasting - 19:30 

Victoria Bacon ABTA vbacon@abta.co.uk 11/10/15 Wine Tasting - 19:30 

Isabel O'Riordan ABTA Lifeline ioriordan@abta.co.uk 11/10/15 Wine Tasting - 19:30 

Nick Welch BTG Financial Consulting nwelch@btgfc.com 11/10/15 Wine Tasting - 19:30 

Saso Krumpak Happy Tours saso.krumpak@happytours.eu 11/10/15 Wine Tasting - 19:30 

Rita Kanatoula KATHIMERINI rkanatoula@kathimerini.gr 11/10/15 Wine Tasting - 19:30 

Philip Brown NatWest philip.brown1@rbs.co.uk 11/10/15 Wine Tasting - 19:30 

Matt Campbell NatWest Matthew.Campbell@rbs.co.uk 11/10/15 Wine Tasting - 19:30 

Andrew Taylor NatWest andrew.taylor@natwest.com 11/10/15 Wine Tasting - 19:30 

Robdeep Sangha WEX Europe robdeep.sangha@wexeurope.com 11/10/15 Wine Tasting - 19:30 

Julie Sutton WEX Europe julie.sutton@wexeurope.com 11/10/15 Wine Tasting - 19:30 

 

mailto:Vwolf@abta.co.uk
mailto:nwelch@btgfc.com
mailto:jonw@elmanwall.co.uk
mailto:rkanatoula@kathimerini.gr
mailto:lvardikou@kathimerini.gr
mailto:jdevial@abta.co.uk
mailto:ldean@abta.co.uk
mailto:mghaghda@abta.co.uk
mailto:Rhutton@abta.co.uk
mailto:Mmiles@abta.co.uk
mailto:dparker@abta.co.uk
mailto:sstober@abta.co.uk
mailto:vbacon@abta.co.uk
mailto:ioriordan@abta.co.uk
mailto:nwelch@btgfc.com
mailto:saso.krumpak@happytours.eu
mailto:rkanatoula@kathimerini.gr
mailto:philip.brown1@rbs.co.uk
mailto:Matthew.Campbell@rbs.co.uk
mailto:andrew.taylor@natwest.com
mailto:robdeep.sangha@wexeurope.com
mailto:julie.sutton@wexeurope.com
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6. Κάλυψθ αναγκϊν αερομεταφοράσ ςε 30 ζγκριτουσ δθμοςιογράφουσ 

και 35 μζλθ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ του ςυνεδρίου για πτιςεισ από 

Μεγάλθ Βρετανία ςε διακεκριμζνθ κζςθ όπωσ ορίηεται από τθν Οργανωτικι 

Επιτροπι.  

 

Βάςει τθσ ςυμβατικισ μασ υποχρζωςθσ για τθν ανάλθψθ του ςυνεδρίου θ 

Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. κάλυψε τισ ανάγκεσ αερομεταφοράσ ςε δθμοςιογράφουσ και 

μζλθ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ τθσ ΑΒΤΑ.  Η Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. ςυντόνιςε τθν 

κράτθςθ και τυχόν αλλαγζσ που προζκυψαν εν όψει των μεταφορϊν τθσ 

οργανωτικισ επιτροπισ και των δθμοςιογράφων τθσ ΑΒΤΑ. Ψρόντιςε για τθν ςυνεχι 

ενθμζρωςθ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ ςχετικά με τθν πρόοδο των κρατιςεων ςε 

ςυνεννόθςθ με το γραφείο τθσ Αεροπορικισ Εταιρείασ ςτο εξωτερικό και επίβλεψε 

τθν κράτθςθ θλεκτρονικϊν ειςιτθρίων μζςω αναδόχου για τισ πτιςεισ που δεν 

πραγματοποιικθκαν από τθν Aegean Airlines. Ραρακζτουμε αναλυτικό πλάνο των 

πτιςεων που καλφφκθκαν. Επιπλζον, ειςιτιρια για τθν Οργανωτικι Επιτροπι τθσ 

ΑΒΤΑ όπωσ επιβεβαιϊκθκε με θλεκτρονικι αλλθλογραφία με τθν Aegean Airlines 

είναι διακζςιμθ εφόςον ηθτθκεί. 
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Name UK dpt airport O/b dept date O/b flt No. O/b time Arrival time Arrival Airport 

Ashley Simmons London Gatwick 8-Οκτ EZY5451  5,40 11,20 Kalamata 

Tracy Phillips London Stanstead 9-Οκτ FR15  8,45 14,25 Athens 

Alexandra Port London Gatwick 8-Οκτ EZY5451  5,40 11,20 Kalamata 

Elaine Dellar London Gatwick 8-Οκτ EZY5451  5,40 11,20 Kalamata 

Rebekah Richards London Gatwick 10-Οκτ EZY5451  5:40 11:20 Kalamata 

Richard Andrews London Heathrow 9-Οκτ A3 601  12,15 17,50 Athens 

Nigel Thomas  London Heathrow 9-Οκτ A3 601  12,15 17,50 Athens 

David Knapp London Heathrow 9-Οκτ A3 601  12,15 17,50 Athens 

James Leatherby London Gatwick 10-Οκτ EZY5451  5:40 11:20 Kalamata 

Jamie Corbidge London Gatwick 10-Οκτ EZY5451  5:40 11:20 Kalamata 

Emma Biggs London Gatwick 10-Οκτ EZY5451  5:40 11:20 Kalamata 

Gareth Butler London Gatwick 10-Οκτ EZY5451  5:40 11:20 Kalamata 

Adam Rudd London Gatwick 10-Οκτ EZY5451  5:40 11:20 Kalamata 

David Ross London Heathrow 10-Οκτ BA0636 11:15 16:15 Athens 

Daniel Harris London Gatwick 10-Οκτ EZY5451  5:40 11:20 Kalamata 

Sue Bloom  London Gatwick 9-Οκτ FR15  8,45 14,25 Athens 

Arif Gardner London Gatwick 11-Οκτ A3751  

9:45 15:25 Kalamata 

Giles Harper London Gatwick 11-Οκτ A3751  

9:45 15:25 Kalamata 

Kevin Oldcorn London Gatwick 11-Οκτ A3751  

9:45 15:25 Kalamata 

Hanif Khan London Gatwick 12-Οκτ A3751  

9:45 15:25 Kalamata 

 

Ashley Simmons Kalamata 15-Οκτ A3750  7:15 8:55 London Gatwick 

Tracy Phillips Kalamata 15-Οκτ A3752  16:00 17:40 London Gatwick 

Alexandra Port Kalamata 15-Οκτ A3752  16:00 17:40 London Gatwick 

Elaine Dellar Kalamata 15-Οκτ A3752  16:00 17:40 London Gatwick 

Rebekah Richards Kalamata 15-Οκτ A3750  7:15 8:55 London Gatwick 
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Richard Andrews Kalamata 11-Οκτ A3752  16:00 17:40 London Gatwick 

Nigel Thomas Kalamata 15-Οκτ A3750  7:15 8:55 London Gatwick 

Sara Biggs Kalamata 15-Οκτ A3750  7:15 8:55 London Gatwick 

David Knapp Kalamata 15-Οκτ A3750  7:15 8:55 London Gatwick 

James Leatherby Kalamata 15-Οκτ A3750  7:15 8:55 London Gatwick 

Jamie Corbidge Kalamata 15-Οκτ A3750  7:15 8:55 London Gatwick 

Gareth Butler Kalamata 15-Οκτ A3750  7:15 8:55 London Gatwick 

Adam Rudd Kalamata 15-Οκτ A3750  7:15 8:55 London Gatwick 

David Ross Kalamata 15-Οκτ A3750  7:15 8:55 London Gatwick 

Daniel Harris Kalamata 15-Οκτ A3750  7:15 8:55 London Gatwick 

Sue Bloom Kalamata 15-Οκτ A3752  16:00 17:40 London Gatwick 

Arif Gardner Kalamata 15-Οκτ A3752  16:00 17:40 London Gatwick 

Giles Harper Kalamata 15-Οκτ A3750  7:15 8:55 London Gatwick 

Hanif Khan Kalamata 14-Οκτ A3750 19:15 21:05 London Gatwick 

Kevin Oldcorn Kalamata 15-Οκτ A3750  7:15 8:55 London Gatwick 

 

First 
Name 

Last 
Name Organisation Outbound Flight Inbound flight 

Gemma 
Greenwoo
d Travel Daily UK 

Marketing - Press 11.10.15 / Dep: 09:45 / Arr: 15:25 / 
LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 14.10.15 / Dep: 19:15 / Arr: 21:05 / KLX-
LGW Aegean 

Chris 
Leadbeate
r 

Freelance - Telegraph, Independent, National 
Geographic Traveller 

Marketing - Press 11.10.15 / Dep: 09:45 / Arr: 15:25 / 
LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 14.10.15 / Dep: 19:15 / Arr: 21:05 / KLX-
LGW Aegean 

Ben Ross Telegraph Media Group 
Marketing - Press 11.10.15 / Dep: 09:45 / Arr: 15:25 / 
LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 14.10.15 / Dep: 19:15 / Arr: 21:05 / KLX-
LGW Aegean 

Oliver Smith Telegraph Media Group 
Marketing - Press 11.10.15 / Dep: 09:45 / Arr: 15:25 / 
LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 14.10.15 / Dep: 19:15 / Arr: 21:05 / KLX-
LGW Aegean 

Charles 
Starmer-
Smith Telegraph Media Group 

Marketing - Press 11.10.15 / Dep: 09:45 / Arr: 15:25 / 
LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 14.10.15 / Dep: 19:15 / Arr: 21:05 / KLX-
LGW Aegean 

Liz Jarvis Cruise International Magazine 
Marketing - Press 11.10.15 / Dep: 09:45 / Arr: 15:25 / 
LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 15.10.15 / Dep: 16:00 / Arr: 17:40 / KLX-
LGW Aegean 

Adam Potter Travel Bulletin 
Marketing - Press 11.10.15 / Dep: 09:45 / Arr: 15:25 / 
LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 15.10.15 / Dep: 16:00 / Arr: 17:40 / KLX-
LGW Aegean 
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Beverle
y Fearis TravelMole.com 

Marketing - Press 11.10.15 / Dep: 18:30 / Arr: 
00:10+1 / LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 14.10.15 / Dep: 19:15 / Arr: 21:05 / KLX-
LGW Aegean 

Sophie Griffiths TTG Media 
Marketing - Press 11.10.15 / Dep: 18:30 / Arr: 
00:10+1 / LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 14.10.15 / Dep: 19:15 / Arr: 21:05 / KLX-
LGW Aegean 

Philippa Jacks TTG Media 
Marketing - Press 11.10.15 / Dep: 18:30 / Arr: 
00:10+1 / LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 14.10.15 / Dep: 19:15 / Arr: 21:05 / KLX-
LGW Aegean 

Daniel Pearce TTG Media 
Marketing - Press 11.10.15 / Dep: 18:30 / Arr: 
00:10+1 / LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 14.10.15 / Dep: 19:15 / Arr: 21:05 / KLX-
LGW Aegean 

Phil Davies Travel Weekly Group 
Marketing - Press 11.10.15 / Dep: 18:30 / Arr: 
00:10+1 / LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 15.10.15 / Dep: 07:15 / Arr: 08:55 / KLX-
LGW Aegean 

Jo 
Fletcher-
Cross APL Media 

Marketing - Press 11.10.15 / Dep: 18:30 / Arr: 
00:10+1 / LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 15.10.15 / Dep: 07:15 / Arr: 08:55 / KLX-
LGW Aegean 

Jeremy Skidmore Richborne Media 
Marketing - Press 12.10.15 / Dep: 09:45 / Arr: 15:25 / 
LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 14.10.15 / Dep: 19:15 / Arr: 21:05 / KLX-
LGW Aegean 

Nigel Thompson Daily Mirror 
Marketing - Press 12.10.15 / Dep: 09:45 / Arr: 15:25 / 
LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 14.10.15 / Dep: 19:15 / Arr: 21:05 / KLX-
LGW Aegean 

Lee Hayhurst Travel Weekly Group 
Marketing - Press 12.10.15 / Dep: 09:45 / Arr: 15:25 / 
LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 15.10.15 / Dep: 07:15 / Arr: 08:55 / KLX-
LGW Aegean 

Lucy Huxley Travel Weekly Group 
Marketing - Press 12.10.15 / Dep: 09:45 / Arr: 15:25 / 
LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 15.10.15 / Dep: 07:15 / Arr: 08:55 / KLX-
LGW Aegean 

Lisa Minot The Sun 
Marketing - Press 12.10.15 / Dep: 09:45 / Arr: 15:25 / 
LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 15.10.15 / Dep: 07:15 / Arr: 08:55 / KLX-
LGW Aegean 

Jane Anderson Family Traveller Magazine 
Marketing - Press 12.10.15 / Dep: 09:45 / Arr: 15:25 / 
LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 15.10.15 / Dep: 16:00 / Arr: 17:40 / KLX-
LGW Aegean 

Thomas Chesshyre The Times 
Marketing - Press 12.10.15 / Dep: 09:45 / Arr: 15:25 / 
LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 15.10.15 / Dep: 16:00 / Arr: 17:40 / KLX-
LGW Aegean 

Richard Hammond Greentraveller Media Group 
Marketing - Press 12.10.15 / Dep: 09:45 / Arr: 15:25 / 
LGW-KLX Aegean 

Marketing - Press 15.10.15 / Dep: 16:00 / Arr: 17:40 / KLX-
LGW Aegean 

Ken Bennett Trinity-Mirror Rrgionals Press Trip  
Marketing - Press 15.10.15 / Dep: 14:45 / Arr: 18:55 / ATH-
MAN Via LHR British Airw 

Ian Taylor Travel Weekly Group Press Trip  
Marketing - Press 15.10.15 / Dep: 16:00 / Arr: 17:40 / KLX-
LGW Aegean 

Amelia Duggan APL Media Press Trip  
Marketing - Press 14.10.15 / Dep: 19:15 / Arr: 21:05 / KLX-
LGW Aegean 
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7. Ραροχι δωρεάν μεταφοράσ για  όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ του 

ςυνεδρίου από και προσ το αεροδρόμιο- ξενοδοχείο κακϊσ και από και προσ 

τουσ χϊρουσ διοργάνωςθσ κοινωνικϊν εκδθλϊςεων- ξενοδοχεία διαμονισ.  

 

Πλεσ οι μεταφορζσ των ςυνζδρων καλφφκθκαν από τθν Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια του ςυνεδρίου. Η μεταφορά, όπωσ προβλζφκθκε, ζγινε ςε γκρουπ των 

30 ατόμων ανάλογα με τισ ϊρεσ άφιξθσ και για τισ θμζρεσ άφιξθσ και αναχϊρθςθσ 

των τουριςτικϊν πρακτόρων ςε 24ωρθ βάςθ. Ρροβλζφκθκαν ακόμθ και ειδικζσ 

μεταφορζσ από και προσ τισ όμορεσ περιοχζσ τισ ελεφκερεσ ϊρεσ των ςυνζδρων, 

προκειμζνου να γνωρίςουν όςο το δυνατόν περιςςότερεσ περιοχζσ τθσ Ρεριφζρειασ. 

Συγκεκριμζνα θ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. προχϊρθςε ςτα παρακάτω: 

 Οργάνωςθ και ςυντονιςμό μεταφορϊν από και προσ τον Κρατικό Αερολιμζνα 
Καλαμάτασ και το ξενοδοχείο διαμονισ (Costa Navarino) για όλεσ τισ θμζρεσ 
του ςυνεδρίου και τισ θμζρεσ προετοιμαςίασ αυτοφ για τουσ ςυμμετζχοντεσ 
από τισ 10-16 Οκτωβρίου 2015. 

 Οργάνωςθ και ςυντονιςμό μεταφορϊν από και προσ τον Κρατικό Αερολιμζνα 
Καλαμάτασ και το ξενοδοχείο διαμονισ (Costa Navarino) για όλεσ τισ θμζρεσ 
του ςυνεδρίου και τισ θμζρεσ προετοιμαςίασ αυτοφ για τθν οργανωτικι 
επιτροπι και επίςθμουσ καλεςμζνουσ και δθμοςιογράφουσ τθσ ΑΒΤΑ από 10-
16 Οκτωβρίου 2015 με ειδικά βαν και πολυτελι αυτοκίνθτα όπωσ 
προεβλζπετο από τθν ςυμβατικι μασ υποχρζωςθ με τθν ΑΒΤΑ.   

 Οργάνωςθ και ςυντονιςμό μεταφορϊν από και προσ τον Διεκνι Αερολιμζνα 
Ακθνϊν και το ξενοδοχείο διαμονισ (Costa Navarino) για όλεσ τισ θμζρεσ του 
ςυνεδρίου και τισ θμζρεσ προετοιμαςίασ αυτοφ για επίςθμουσ καλεςμζνουσ 
και δθμοςιογράφουσ τθσ ΑΒΤΑ από τισ 10-16 Οκτωβρίου 2015. 

 Οργάνωςθ και ςυντονιςμό μεταφορϊν των ςυνζδρων από και προσ το 
ξενοδοχείο διαμονισ και το γιπεδο ποδοςφαίρου τθσ Ρφλου. 

 Ενοικίαςθ των μζςων μεταφορϊν και ςυντονιςμόσ μεταφοράσ 
ςυμμετεχόντων από και προσ  το ξενοδοχείο διαμονισ ςτθν μαρίνα τθσ Ρφλου 
για τθν επίςθμθ εκδιλωςθσ καλωςορίςματοσ των ςυνζδρων τθσ (Costa 
Navarino ΑΒΤΑ). 

 Εξαςφάλιςθ ενοικίαςθσ μεταφορικϊν μζςων ςτισ περιθγιςεισ που 
πραγματοποιικθκαν ςτισ 11 & 12 Οκτωβρίου ςτο Νομό Μεςςθνίασ μζςα ςτο 
πλαίςιο του ςυνεδρίου. 

 Εξαςφάλιςθ ενοικίαςθσ μεταφορικϊν μζςων ςτισ περιθγιςεισ που 
πραγματοποιικθκαν ςτισ 15 Οκτωβρίου ςτο Νομό Μεςςθνίασ μζςα ςτο 
πλαίςιο του ςυνεδρίου για τθν οργανωτικι επιτροπι τθσ ΑΒΤΑ. 

 Κάλυψθ οδοιπορικϊν για δθμοςιογράφουσ από Ακινα και για επίςθμθ 
μεταφράςτρια του Ρεριφερειάρχθ κ. Τατοφλθ. 
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8. Ρενκιμερθ φιλοξενία των ςυμμετεχόντων/ςυνζδρων, για 88 άτομα 

(δθμοςιογράφουσ, διοργανωτζσ ςυνεδρίων, τουριςτικοφσ πράκτορεσ και 

επίςθμουσ ομιλθτζσ ςυνεδρίου) ςε ξενοδοχεία 5* και ιδανικά εντόσ του 

ςυνεδριακοφ ξενοδοχείου που κα λάβει χϊρα το ΑΒΤΑ. 

 

Η Ρελοπόννθςοσ Α.Ε.  ιταν υπεφκυνθ για τθ φιλοξενία και τον ςυντονιςμό διαμονισ 

επίςθμων καλεςμζνων και δθμοςιογράφων του ςυνεδρίου κακϊσ επίςθσ και των 

ομάδων εργαςίασ που δοφλεψαν για τθ διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ 

καλωςορίςματοσ , τθσ καταςκευισ του εκκεςιακοφ χϊρου του ςυνεδρίου και  τθσ 

ςιμανςθσ των χϊρων που χρθςιμοποιικθκαν για τθν προβολι του ςυνεδρίου εντόσ 

και εκτόσ του ςυνεδριακοφ χϊρου. 

Η φιλοξενία περιλάμβανε και τθ ςίτιςθ των ομάδων εργαςίασ ςε τοπικζσ ταβζρνεσ με 

ειδικι ςυμφωνία που προχϊρθςε θ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε.  Οι ομάδεσ εργαςίασ είχαν 

προμθκευτεί με ειδικά κουπόνια με τα οποία μποροφςαν να γευματίςουν μεςθμζρι 

και βράδυ.  

Οι διαμονζσ που εξαςφαλίςτθκαν από μεριάσ τθσ Ρεριφζρειασ, για τισ θμζρεσ από τισ 

8/10 όπου ξεκίνθςε και θ καταςκευι τθσ Ρφλθσ ςτθ Μαρίνα τθσ Ρφλου ζωσ και τισ 15 

Οκτωβρίου που ολοκλθρϊκθκαν οι διαδικαςίεσ αποςυναρμολόγθςθσ των εν λόγω 

καταςκευϊν και υλικοφ προβολισ και προϊκθςθ του προοριςμοφ, ιταν ςτο ςφνολο 

385 και αφοροφςαν ςτθν αναγκαιότθτα διαμονισ των ομάδων εργαςίασ, των 

καλεςμζνων και των επίςθμων προςκεκλθμζνων αυτοφ.  
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9. Διοργάνωςθ Ακλθτικϊν εκδθλϊςεων ςυνζδρων 

 Διοργάνωςθ Τουρνουά Γκολφ, Ροδοςφαίρου για όλουσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ.  

 

Για τθ διοργάνωςθ των ακλθτικϊν εκδθλϊςεων προβλζφκθκαν οι μεταφορζσ των 

ςυμμετεχόντων από και προσ το ξενοδοχείο διαμονισ τουσ κακϊσ επίςθσ και θ 

διάκεςθ του εξοπλιςμοφ που είναι απαραίτθτοσ για τθν ακλθτικι δραςτθριότθτα. Η 

Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. προχϊρθςε ςτθν εξαςφάλιςθ άδειασ χριςθσ του γθπζδου τθσ 

Ρφλου και τθσ άδειασ για τθ ςιμανςθ αυτοφ. Επίςθσ, ςε ςυνεργαςία και με τον 

ανάδοχο ανζλαβε τθν διοργάνωςθ εραςιτεχνικοφ αγϊνα ποδόςφαιρου τθν Δευτζρα 

12 Οκτωβρίου 2015 ςτο δθμοτικό ςτάδιο Ρφλου ανάμεςα ςε ομάδεσ ςυμμετεχόντων 

του ςυνζδριου. Εξαςφάλιςε τθν ομαλι διεξαγωγι του αγϊνα και τον κακαριςμό του 

γθπζδου και του περιβάλλοντα χϊρου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των  

αποδυτιριων. Μερίμνθςε και ςυντόνιςε τθ δθμιουργία ειδικϊν διαφθμιςτικϊν 

πινακίδων και τθν τοποκζτθςθ αυτϊν  για τθν προβολι τθσ Ρεριφζρειασ 

Ρελοποννιςου. Επιπλζον, ςε ςυνεργαςία με τον ανάδοχο εξαςφάλιςε τθ μεταφορά 

των ςυνζδρων με ποφλμαν 50 κζςεων και τθν παροχι νερϊν και αναψυκτικϊν κατά 

τθ διάρκεια του αγϊνα.  

Επίςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθν οργανωτικι επιτροπι και τθν ΤΕΜΕΣ οργανϊκθκε το 

τουρνουά γκολφ ςτο οποίο παρείχε επίβλεψθ ςτον ςυντονιςμό των ςυμμετεχόντων 

που ζλαβαν μζροσ ςτο τουρνουά. 
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10. Σχεδιαςμόσ και παραγωγι επίςθμου καταλόγου διοργάνωςθσ.  

 

Ο επίςθμοσ κατάλογοσ τθσ διοργάνωςθσ ζχει ωσ ςτόχο να γίνει ςθμείο αναφοράσ για 

τουσ τουριςτικοφσ πράκτορεσ που κα προωκοφν τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου ςτο 

εξωτερικό. Συμπεριλάμβανε αναφορά ςε όλουσ τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τα 

ςθμαντικότερα αξιοκζατα τθσ πόλθσ ανά Νομό, κακϊσ επίςθσ και παρουςία του 

προϊόντοσ τθσ Ρεριφζρειασ ανά κατθγορία όπωσ ακριβϊσ και ςτο Μythical 

Peloponnese. Επίςθσ, ςυμπεριελάμβανε πλοφςιο φωτογραφικό υλικό και λίςτα με τα 

ςτοιχεία επικοινωνίασ των τουριςτικϊν επιχειριςεων τθσ Ρεριφζρειασ. Ο εν λόγω 

κατάλογοσ αποτζλεςε βαςικό εργαλείο προϊκθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ επαγγελματίεσ του τουριςμοφ και δθμοςιογράφουσ.  

Για τισ ανάγκεσ προϊκθςθσ του προοριςμοφ προχωριςαμε ςε δυο πολφ ςθμαντικζσ 

ςυνεργαςίεσ με τισ επίςθμεσ εκδόςεισ τθσ ΑΒΤΑ (ABTA Magazine που ζχει 

εκατομμφρια αναγνϊςτεσ παγκοςμίωσ και διακζτει δίκτυα διανομισ ςτο εξωτερικό 

που κα εξαςφαλίςουν τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ προβολισ του προοριςμοφ και κα 

βοθκιςουν ςτθν κεφαλαιοποίθςθ τθσ προςπάκειασ που γίνεται από τθν 

Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. για τθν ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ του 

προοριςμοφ. Το ζντυπο διανεμικθκε και κατά τθ διάρκεια του ςυνεδρίου αλλά και 

ςτθν Διεκνι Ζκκεςθ Τουριςμοφ World Travel Market  ςτο Λονδίνο από το περίπτερο 

τθσ ΑΒΤΑ και τθσ Ρελοποννιςου (Επιςυνάπτεται θ εν λόγω ζκδοςθ). 

 

Για τθ δθμιουργία του επίςθμου καταλόγου προβολισ τθσ διοργάνωςθσ θ 

Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. ανζλαβε ςε ςυνεργαςία με τθ ςυντακτικι ομάδα τθσ ΑΒΤΑ τθ 

φιλοξενία δθμοςιογράφων ςτθν περιοχι πριν από τθ διοργάνωςθ του ςυνεδρίου, 

ετοίμαςε προςχζδιο αναφορικά με τθ κεματολογία και τθ ςφνταξθ των κειμζνων και 

ενζκρινε το   τελικό ςχζδιο και τθ μορφι προβολισ των περιοχϊν.  



    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 
 

79 
 

 

 



    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 
 

80 
 

 

11. Ρροετοιμαςία του πλθροφοριακοφ υλικοφ και των αναμνθςτικϊν 

δϊρων που κα διανζμονται ςτουσ φιλοξενοφμενουσ.   

 

Το ετιςιο ςυνζδριο τθσ Abta (Σφνδεςμοσ Tour Operator Μεγ. Βρετανίασ) αποτελεί 

ζνα από τα ςθμαντικότερα τουριςτικά γεγονότα παγκοςμίωσ με αρκετοφσ 

προοριςμοφσ διεκνϊσ να λαμβάνουν μζροσ ωσ υποψιφιοι για τθν φιλοξενία του 

ςθμαντικοφ αυτοφ γεγονότοσ. Ήταν μια μοναδικι ευκαιρία το ςφνολο των tour 

operator  να γνωρίςουν το τουριςτικό κεφάλαιο αλλά και τουσ τοπικοφσ τουριςτικοφσ 

επαγγελματίεσ.  

Στόχοσ του πλθροφοριακοφ υλικοφ και των αναμνθςτικϊν δϊρων ιταν να γίνει 

εκτενισ  παρουςίαςθ του προοριςμοφ Ρελοπόννθςοσ. Οι επαγγελματίεσ από το Η.Β. 

γνϊριςαν από κοντά τον προοριςμό μζςα από ζνα 3ιμερο πρόγραμμα εκδθλϊςεων. 

Το πλθροφοριακό υλικό ςυμπεριλάμβανε χάρτεσ τθσ Ρεριφζρειασ, ειςιτιρια και 

ενθμερωτικό υλικό για τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και αξιοκζατα τθσ περιοχισ 

κακϊσ επίςθσ και ςυλλογι από αναμνθςτικά δϊρα από τοπικζσ εταιρείεσ και 

παραγωγοφσ. Διανεμικθκε ςε ειδικι τςάντα που δθμιουργικθκε για τουσ ςκοποφσ 

του ςυνεδρίου. 

Για το πλθροφοριακό υλικό προχωριςαμε ςε ςυνεργαςία με τισ εκδόςεισ τθσ 

Κακθμερινισ Α.Ε. και τθν ζκδοςθ GREECE IS προκειμζνου να δθμιουργιςουμε από 

κοινοφ ζνα ζντυπο που κα καλφπτει όλεσ τισ πτυχζσ του προοριςμοφ και το οποίο δεν 

κα επικεντρϊνεται μόνο ςτο αμιγϊσ τουριςτικό προϊόν αλλά να ςυμπεριλαμβάνει και 

τα πολιτιςτικά δρϊμενα τθσ Ρεριφζρειασ. Η εν λόγω ςυνεργαςία είχε ωσ ςτόχο να 

δθμιουργιςει υλικό το οποίο κα μπορεί Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. να χρθςιμοποιεί ςε 

βάκοσ χρόνου και να προβάλει μζςω των δικτφων τθσ Κακθμερινισ που κα το 

διανείμει ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια αλλά και του ΕΟΤ που κα το διανείμει ςτα γραφεία 

που διατθρεί ςτο εξωτερικό. 
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Δεδομζνων των καλϊν πρακτικϊν ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν για τισ ανάγκεσ 

προβολισ και διαφιμιςθσ του ςυνεδρίου προχωριςαμε ςτθ δθμιουργία ειδικϊν 

προωκθτικϊν προϊόντων τα οποία διανεμικθκαν ςτουσ ςυνζδρουσ και 

δθμοςιογράφουσ του ςυνεδρίου.  

Ριο ςυγκεκριμζνα θ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. προχϊρθςε ςτθ δθμιουργία: 

 USB Sticks: ζωσ 2 GB ςε διχρωμία με το λογότυπο τθσ Μυκικισ Ρελοποννιςου 

ςτθ μια μεριά. Τεμάχια – 600 
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 Στυλό- εκτφπωςθ λογοτφπου Μυκικισ Ρελοποννιςου ςε διχρωμία Τεμάχια- 

600 

  

 Μπλουηάκια- 200 αντρικά Medium// 200 αντρικά large// 150 γυναικεία 

medium- με το μότο του ςυνεδρίου “ ABTA Meets Mythical Peloponnese”.  
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 Ομπρζλεσ Μυκικι Ρελοπόννθςοσ 

Τεμάχια -600 (επιςυνάπτεται ςτθν τςάντα καλωςορίςματοσ) 

 Τοπικά προϊόντα 
 

Με ςτόχο τθν προϊκθςθ των τοπικϊν προϊόντων τθσ Ρελοποννιςου μαηί με τα 

αναμνθςτικά προϊόντα που ςυμπεριλάβαμε ςτθν ειδικι τςάντα καλωςορίςματοσ που 

διανείμαμε ςε κάκε ςφνεδρο τθσ ΑΒΤΑ, προςκζςαμε και τοπικά παραδοςιακά 

προϊόντα. Στόχοσ μασ ιταν να ςυμπεριλάβουμε ζνα προϊόν από τον κάκε νομό τθσ 

διοικθτικισ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. 

Συγκεκριμζνα ςυμπεριλάβαμε: (Επιςυνάπτεται ολόκλθρθ θ τςάντα καλωςορίςματοσ) 

 ςφκα αποξθραμζνα 
 ςαποφνι με μζλι 
 βιολογικά ηυμαρικά 
 βιολογικι ςταφίδα 
 βιολογικι ρίγανθ 

 

Στισ τςάντεσ των καλεςμζνων προςτζκθκαν και προϊόντα από τον ΕΟΤ, τθν Aegean 

Airlines και το Μουςείο Μπενάκθ.  
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12. Σχεδιαςμόσ & Υλοποίθςθ Ολοκλθρωμζνου Ρρογράμματοσ Ρροβολισ & 

Δθμοςιότθτασ του Συνεδρίου, και των Επιμζρουσ Εκδθλϊςεων. 

 

Η προετοιμαςία του ςυνεδρίου ΑΒΤΑ είχε ωσ αποτζλεςμα θ Ρεριφζρεια 

Ρελοποννιςου να βρεκεί ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ των τουριςτικϊν 

πρακτόρων κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ του. Ρροκειμζνου να 

εκμεταλλευτεί θ Ρεριφζρεια ςτο ζπακρο τθν προβολι που ζλαβε κατά το τρζχον 

ζτοσ, ςχεδιάςτθκε ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα προβολισ και δθμοςιότθτασ του 

ςυνεδρίου και των επιμζρουσ εκδθλϊςεων αυτοφ.  

Για τθν κατοχφρωςθ των εφαρμογϊν και του επίςθμου δθμιουργικοφ 

πραγματοποιικθκαν ςυναντιςεισ με τθν ομάδα τθσ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. και 

εκπροςϊπουσ τθσ Ρεριφζρειασ. Κατόπιν καταγραφισ των ηθτοφμενων, θ ανάδοχοσ 

εταιρεία δθμιοφργθςε υπό τθν επίβλεψθ τθσ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. τισ τελικζσ 

προτάςεισ που παρουςιάςτθκαν ςτον Ρεριφερειάρχθ και ςε εντεταλμζνουσ 

τουριςτικοφσ ςυμβοφλουσ νομϊν τθσ Ρεριφζρειασ προκειμζνου να γίνει θ τελικι 

επιλογι και να προχωριςει θ υλοποίθςθ τθσ προβολισ.  

 

 

Στόχοσ τθσ επικοινωνίασ ιταν τριπλόσ: 

1. Να ενθμερϊςουμε για τθ διεξαγωγι του ςυνεδρίου 

2. Να ςυνδζςουμε το ςυνζδριο με το τουριςτικό προϊόν τθσ Ρελοποννιςου 

3. Να παρουςιάςουμε τθ φιλοξενία του ςυνεδρίου ωσ πρωτοβουλία τθσ 
Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου για τθν προϊκθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ   

 

Η Ψιλοςοφία τθσ επικοινωνίασ γφρω από τθ διοργάνωςθ του ςυνεδρίου τθσ ΑΒΤΑ 

είχε ωσ ςτόχο να κτίςουμε προοπτικι εξελίςςοντασ και δθμιουργϊντασ πρόςκετθ 

αξία ςτθν επικοινωνιακι λογικι τθσ Μυκικισ Ρελοποννιςου.  
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Το Βαςικό Μινυμα που χτίςαμε τθν επικοινωνιακι ςτρατθγικι 

 

Για τισ ανάγκεσ προβολισ και προϊκθςθσ δθμιουργικθκαν από τθν ανάδοχο 
εταιρεία τρία διαφορετικά μοτίβα με ςτόχο να επιλζξουμε αυτό που κεωροφμε ότι 
κα ταίριαηε περιςςότερο ςτθν ιδθ υπάρχουςα επικοινωνιακι ςτρατθγικι του 
προοριςμοφ. 
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Α’Επιλογι,
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Β’ Επιλογι (Επικρατοφςα) 
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Γ’ Επιλογι 
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Η υλοποίθςθ περιλάμβανε τα παρακάτω βιματα και εφαρμογζσ. 

1. Συντονιςμό επικοινωνιακοφ ςχεδιαςμοφ  και επικοινωνία με δθμοςιογράφουσ 
τθσ Ρελοποννιςου για τθν παροχι πλθροφοριϊν και των ειδικϊν εφαρμογϊν και 
προωκθτικϊν προϊόντων και για τθν παρουςία τουσ ςτθν επίςθμθ τελετι 
καλωςορίςματοσ και ςτθ ςυνζντευξθ τφπου του Ρεριφερειάρχθ   
2. Επίβλεψθ και ζλεγχο τιρθςθσ κανόνων δθμοςιότθτασ όπωσ επιβάλλονται από 
ςφμβαςθ Ρεριφζρειασ με Οργανωτικι Επιτροπι ΑΒΤΑ και με ΕΟΤ. 
3. Συντονιςμό των διαδικαςιϊν και των ενεργειϊν προβολισ και προϊκθςθσ του 
ςυνεδρίου πριν και κατά τθ διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ. 
4. Σχεδιαςμό και οριςτικοποίθςθ τελειοποίθςθ δθμιουργικϊν εφαρμογϊν του 
ςυνεδρίου ςε ςτενι ςυνεργαςία με τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου και τθν 
οργανωτικι επιτροπι τθσ ΑΒΤΑ με ςκοπό τθν οριςτικοποίθςθ των ειδικϊν 
προδιαγραφϊν προβολισ, ςιμανςθσ και διαφιμιςθσ του προοριςμοφ ενόψει 
του ςυνεδρίου αλλά και επικοινωνίασ του ςυνεδρίου ςτθν τοπικι κοινότθτα.  
5. Ραραγωγι δθμιουργικοφ και μακζτασ, ςυντονιςμό και επίβλεψθ ςτθν 
τοποκζτθςθ όλων των επιμζρουσ εφαρμογϊν προϊκθςθσ, ςιμανςθσ και 
διαφιμιςθσ ςτουσ ςυνεδριακοφσ χϊρουσ και ςτουσ χϊρουσ των κοινωνικϊν 
εκδθλϊςεων.  
6. Δθμιουργία, ςυντονιςμόσ και διανομι ειδικοφ προωκθτικοφ υλικοφ. Ριο 
ςυγκεκριμζνα παραγωγι μακζτασ και κειμζνων ζκδοςθ ειδικοφ εντφπου για τουσ 
ςυνζδρουσ του ςυνεδρίου ΑΒΤΑ, με ςκοπό τθν παρουςίαςθ του χαρτοφυλακίου 
τουριςτικϊν προϊόντων και των ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ 
Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου ωσ ιδανικοφ τουριςτικοφ προοριςμοφ.(βλ. Menu, 
ενθμερωτικό φυλλάδιο εκδιλωςθσ) 
7. Δθμιουργία, ςυντονιςμόσ και διανομι διαφθμιςτικϊν εφαρμογϊν, 
προωκθτικοφ βίντεο και προϊόντων τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου (ειδικά 
ςτυλό, μπλουηάκια, τςάντεσ ςυνεδρίου, USB),με ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ 
προβολισ τθσ.(βλ. αναμνθςτικά προϊόντα)  
8. Υπθρεςίεσ αποδελτίωςθσ για τθ διοργάνωςθ και διεξαγωγι του ςυνεδρίου 
ΑΒΤΑ ςτον περιφερειακό τφπο. 
9. Ειδικι ςιμανςθ και εφαρμογζσ διαφιμιςθσ του  προοριςμοφ:  

 Κρατικόσ Αερολιμζνασ Καλαμάτασ 

         Δθμιουργικά για τθν επάνδρωςθ ειδικϊν περιπτζρων για κάκε νομό 

τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου  

 Δθμιουργία και παραγωγι μακζτασ για ςιμανςθ και διαφιμιςθ ςτον 

ςυνεδριακό χϊρο. (ςυνεδριακζσ αίκουςεσ, χϊροσ διαλειμμάτων καφζ, είςοδο 

ςυνεδριακοφ κζντρου)  

 Συνεδριακόσ Ωϊροσ- χϊροσ εγγραφϊν 
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 Πρκιεσ αφίςεσ που παρουςιάηουν τισ περιοχζσ τθσ Ρεριφζρειασ με το 

ειδικό δθμιουργικό  

 Ειδικι ςιμανςθ κατά τθν είςοδο ςτο ςυνεδριακό κζντρο 

 Ειδικι ςιμανςθ και διαφιμιςθ για τισ αίκουςεσ ςεμιναρίων, το 

γραφείο των δθμοςιογράφων, τθν αίκουςα και προαφλιο χϊρο του 

διαλείμματοσ καφζ, τθν κεντρικι αίκουςα εκδθλϊςεων, τθν θμερίδα τθσ 

Ρεριφζρειασ. 

 Κοινωνικζσ Εκδθλϊςεισ 

 Ειδικι ςιμανςθ για το Γιπεδο ποδοςφαίρου ςτθ Ρφλο. 

 Ειδικι Σιμανςθ ςτο χϊρο τθσ Μαρίνασ τθσ Ρφλου με λάβαρα χορθγϊν 

και Μυκικισ Ρελοποννιςου. 

 Ειδικόσ κατάλογοσ Μενοφ φαγθτοφ για τθν επίςθμθ τελετι  

καλωςορίςματοσ 

 Hotel Reception 

 Ωϊρο άφιξθσ ςυνζδρων ςτο ςυνεδριακό ξενοδοχείο.  

Για τισ ανάγκεσ προϊκθςθσ του προοριςμοφ μζςα ςτο πλαίςιο του ςυνεδρίου 

προχωριςαμε ςτθ δθμιουργία των παρακάτω εφαρμογϊν: 

 24 BANNERS - 6 για χορθγοφσ και 18 με τα λογότυπα τθσ Μυκικισ, 

Ρεριφζρειασ, ΑΒΤΑ, ΕΟΤ. 
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 2 BACKWALLS - 
 

 
 

 Ρερίπτερα που παραπζμπουν ςτο επίςθμο λογότυπο τθσ  Μυκικισ 
Ρελοποννιςου, με φωτογραφίεσ από κάκε νομό τθσ Ρεριφζρειασ.  
Δθμιουργικά για τθν επάνδρωςθ ειδικϊν περιπτζρων για κάκε νομό τθσ 
Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου – ςυμπεριλαμβανομζνων των νομϊν Ηλείασ & 
Αχαΐασ. Σφνολο Αρικμοφ 8  
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 Ρροωκθτικό βίντεο διάρκειασ 3 λεπτϊν που διαφιμιηε τθ Μυκικι 
Ρελοπόννθςο ανά κατθγορία και ανά νομό.   
Το προωκθτικό βίντεο παρουςίαηε δθμογραφικά ςτοιχεία του προοριςμοφ 
κακϊσ και γενικζσ πλθροφορίεσ για επαγγελματίεσ τουριςτικοφσ πράκτορεσ 
και προζβαλε 4 κεματικζσ ενότθτεσ τθσ Ρεριφζρειασ. Στόχοσ μασ ιταν να 
δθμιουργθκεί ζνα προωκθτικό υλικό που κα ζχει αξία ςε βάκοσ χρόνου και 
κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε όλεσ τισ εκκζςεισ και ενζργειεσ προβολισ 
που κα υλοποιιςει θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου ςτο μζλλον. 
Κατθγορίεσ: 

o Mythical Sightseeing 
o Mythical Monuments 
o Mythical Taste 
o Mythical Adventures 
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Κρατικόσ Αερολιμζνασ Καλαμάτασ 

Ειδικά αυτοκόλλθτα  για τθν προβολι τθσ Ρεριφζρεια και των Ωορθγϊν  

 

 

 

 



    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 
 

105 
 

 

 

 

Συνεδριακόσ Ωϊροσ- Breakout Rooms 

 Standing Posters που παρουςιάηουν τουσ πζντε νομοφσ με το ειδικό 

δθμιουργικό για το διάδρομο του χϊρου του registration desk. 

 banners για τθν είςοδο ςτο ςυνεδριακό κζντρο 

 breakout rooms 

 1 banner για το Press Office 

 2 banners για τθν αίκουςα του διαλείμματοσ καφζ 

 2 banners για τθν κεντρικι αίκουςα εκδθλϊςεων  
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 Λάβαρο με key visual – 10 
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 Λάβαρο με logos χορθγϊν – 10  
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Hotel Reception 

Στον ειδικό χϊρο που διατεκεί το ξενοδοχείο και που ςυγκεντρϊνει 

κακθμερινά τον περιςςότερο κόςμο λειτουργιςαμε γραφείο πλθροφόρθςθσ  

επιςκεπτϊν το ειδικό λογότυπο και τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Mythical 

Peloponnese. 

Για τθν καλφτερθ προβολι του προοριςμοφ προχωριςαμε και ςε ειδικι 

δθμιουργία backwall με ενςωματωμζνθ οκόνθ θ οποία παρουςίαηε κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια του ςυνεδρίου προωκθτικό βίντεο τθσ Ρεριφζρειασ.  
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΟΥ  

Σύμυυνα με το άπθπο 6 τηρ Ππογπαμματικήρ Σύμβασηρ, ο σςνολικόρ 

πποϋπολογισμόρ τηρ Ππογπαμματικήρ Σύμβασηρ είναι 850.000,00 (πλέον 

τος ΦΠΑ), ενώ οι πόποι για την ςλοποίηση αςτήρ πποέπσονται και 

εκταμιεύονται από την Πεπιυέπεια Πελοποννήσος, η οποία θα σςνεισυέπει 

το ποσό τυν 847.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 23%) και από την Πελοπόννησορ 

Α.Ε., η οποία θα σςνεισυέπει το ποσό τυν 3.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 23%) .  

Το ποσό τηρ Πεπιυέπειαρ Πελοποννήσος θα εκταμιεύεται μετά από 

πιστοποίηση τηρ Κοινήρ Επιτποπήρ, όπυρ αποτςπώνεται και στο Παπάπτημα 

ΙΙ τηρ Ππογπαμματικήρ Σύμβασηρ, με εξαίπεση τιρ έκτακτερ ανάγκερ πος 

μποπεί να πποκύτοςν επαπκώρ αιτιολογημένερ από την Κοινή Επιτποπή 

παπακολούθησηρ τηρ σύμβασηρ και οι οποίερ απαιτούν ανακατανομή τυν 

ποσών.  

 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΟΩΝ                                                   
 

 
ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ  

ΠΟΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 23%  ΦΠΑ 23%  ΠΟΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 23%  ΦΠΑ 23%  

 847.000,00€  194.810,00 €  3.000,00 €  690,00 €  

Ρροχπολογιςμόσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ - Ραράρτθμα Ι Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ  

 

ΕΚΣΑΜΙΕΤΕΙ 
ΠΡΟ ΣΟ ΣΟ 

ΦΟΡΕΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΙΑΝΟΤΑΡΙ

Ο 
ΦΔΒΡΟΤ

ΑΡΙΟ 
ΜΑΡΣΙΟ

 
ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΙΟ ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ 

ΑΤΓΟΤ

ΣΟ 
ΔΠΣΔΜ

ΒΡΙΟ 
ΟΚΣΩΒΡ

ΙΟ 
ΝΟΔΜΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 6 

   ΣΗ Π.. 
  
  
  

  
 

  

  
  

 
 

1Η 
ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ 

 
 

  

2Η 
ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ 

      
 

 
3Η 

ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ 
 

 
 

  

  
  

        
 

  

  
  

        
 

  

  
  

        
 

  

  
  

        
 

  
Χρονοδιάγραμμα Εκταμίευςθσ Ροςϊν από  τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου – Ραράρτθμα ΙΙ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ  
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ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Στόχοσ του ςυνεδρίου ιταν θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου να εξαςφαλίςει προβολι ςε 

τοπικά διεκνι τουριςτικά μζςα και να αυξιςει τθν ελκυςτικότθτα του προοριςμοφ, 

μζςα από τθν αναφορά και προβολι του πλοφςιου πολιτιςτικοφ προϊόντοσ τθσ 

Ρελοποννιςου και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν αυτισ.  Η όλθ διοργάνωςθ τθσ ΑΒΤΑ 

και τθσ ςυνεργαςίασ με τοπικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ και τθ ςυμμετοχι τουσ  ςτο 

ςυνζδριο αποςκοπεί ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ τουριςτικισ ςυνείδθςθσ ςτθν περιοχι και 

τον εμπλουτιςμό τθσ παρεχόμενθσ τουριςτικισ εμπειρίασ που μπορεί να ηιςει ζνασ 

επιςκζπτθσ ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου. 

Ήδθ από τον αυξθμζνο αρικμό των ςυμμετεχόντων ςτο ςυνζδριο και τθν 

αποδελτίωςθ που πραγματοποιικθκε παρατθρείται το ζντονο ενδιαφζρον για τον 

προοριςμό.  Στόχοσ μασ ιταν να κεφαλαιοποιιςουμε τθν προςπάκεια ανάδειξθσ που 

ζγινε με τθ διοργάνωςθ του ςυνεδρίου τθσ ΑΒΤΑ ςτθν Ρελοπόννθςο και ςε 

μελλοντικζσ δράςεισ και ενζργειεσ προϊκθςθσ του προοριςμοφ. Η επιςφράγιςθ τθσ 

ςυντονιςμζνθσ αυτισ προςπάκειασ ιρκε με τθν παρουςία τθσ Ρεριφζρειασ 

Ρελοποννιςου ςτθν Διεκνι Τουριςτικι Ζκκεςθ του Λονδίνου World Travel Market 

όπου παρατθρικθκε αυξθμζνθ ηιτθςθ για τον προοριςμό και ο ίδιοσ ο Ρρόεδροσ τθσ 

ΑΒΤΑ επιβεβαίωςε με δθλϊςεισ του ότι θ Ρελοπόννθςοσ κα παρουςιάςει 

αξιοςθμείωτθ αφξθςθ επιςκεπτϊν ιδθ μζςα ςτο 2016.  

Ραράλλθλα, μζςα από τθ διοργάνωςθ του ςυνεδρίου δόκθκε θ ευκαιρία ςτθν 

Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. να δθμιουργιςει δυο πλιρθ και πολφ ελκυςτικά ζντυπα ABTA 

Magazine, Greece is Peloponnese τα οποία κα αποτελζςουν βαςικά εργαλεία 

προϊκθςθσ εκμεταλλευόμενοι τα κανάλια δικτφωςθσ και προϊκθςθσ που παρζχουν θ 

ΑΒΤΑ και οι New York Times. 

Η ανάλθψθ και διοργάνωςθ του ςυνεδρίου είχε ωσ αποτζλεςμα να προβλθκοφν ςτθν 

τοπικι κοινωνία οι δράςεισ και ενζργειεσ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου για τθν 

τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ με απϊτερο ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ και τθ δθμιουργία τουριςτικισ ςυνείδθςθσ. Αυτό αποδεικνφεται και 

εμπράκτωσ από τισ προςπάκειεσ τθσ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε. να εμπλζξει όςο το δυνατόν 

περιςςότερεσ τοπικζσ επιχειριςεισ ςτθν υλοποίθςθ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ 

και ςτθ δυνατότθτα που ζδωςε ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ και φορείσ τουριςμοφ τθσ 

Ρεριφζρειασ να ςυμμετάςχουν ςτο ςυνζδριο και τισ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ αυτοφ.  

Τζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ιταν μια μοναδικι ευκαιρία να κεφαλαιοποιθκοφν και 

οι δράςεισ που ζχουν διενεργθκεί ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ τθσ Μυκικισ 

Ρελοποννιςου για τθν περαιτζρω ενίςχυςθ του brand name του προοριςμοφ. Για το 

λόγο αυτό, βρίςκεται ςε εξζλιξθ αξιολόγθςθ – ζρευνα μζςω ειδικοφ ερωτθματολογίου  

που ςυντάχκθκε από τθν Ομάδα Ζργου του Ψορζα Υλοποίθςθσ και απεςτάλθ μζςω 

του ειδικοφ εργαλείου «Survey Monkey» ςτουσ Τουριςτικοφσ Ρράκτορεσ που 

ςυμμετείχαν ςτο Συνζδριο. Οι ςφνεδροι καλοφνται να απαντιςουν ςε ςφντομεσ 
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ερωτιςεισ γφρω από τον προοριςμό τθσ Ρελοποννιςου, με ςτόχο τθν περαιτζρω 

διάχυςθ και ενίςχυςθ του προοριςμοφ.  
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ΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΙΟΥ  
 

Η διενζργεια του ςυνεδρίου ζτυχε ιδιαίτερθσ προβολισ τόςο από τα τοπικά μζςα τθσ 

Ρελοποννιςου, όςο και από ζγκυρα πανελλαδικά μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, 

εξειδικευμζνα ςτα κζματα τουριςμοφ. Αξιοςθμείωτθ είναι και θ αναφορά ςτθν 

Ρελοπόννθςο και ςτθν επιτυχι διοργάνωςθ του ςυνεδρίου τθσ Abta ςτον ξζνο τφπο. 

Ενδεικτικά ακολουκοφν οι αναφορζσ που ζγιναν, οι οποίεσ επιςυνάπτονται και ςτο cd 

που ςυνοδεφει τθν παροφςα με όλο το υλικό τεκμθρίωςθσ.  
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Αποδελτίωςθ- Θλεκτρονικι Εςωτερικοφ 

 

Τίτλοσ Μζςο Υπθρεςία Θμ/νία Δθμ/ςθσ 

Θ "Μυκικι Ρελοπόννθςοσ" μπαίνει δυναμικά ςτθν αγορά palo.gr Web 2015-10-18 12:29 

Θ «Μυκικι Ρελοπόννθςοσ» μπαίνει δυναμικά ςτθν  αγορά moriasnews.gr Web 2015-10-18 7:59 

Γιαπωνζηοι γνωρίηουν τα αξιοκζατα και τισ ομορφιζσ τθσ 

Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου 

gargalianoionline.gr Web 2015-10-17 9:29 

Στο Costa Navarino 500 επαγγελματίεσ του Βρετανικοφ Τουριςμοφ sofokleousin.gr Web 2015-10-17 0:00 

*Θ Κακθμερινι+: Ξενάγθςθ ςτθν Ρελοπόννθςο για 500 Βρετανοφσ 

τουριςτικοφσ πράκτορεσ 

multi-news.gr Web 2015-10-16 15:29 

Ξενάγθςθ ςτθν Ρελοπόννθςο για 500 Βρετανοφσ τουριςτικοφσ 

πράκτορεσ 

kathimerini.gr Web 2015-10-16 16:29 

Ριςτοποίθςθ για το The Westin Resort, Costa Navarino money-tourism.blogspot.gr Web 2015-10-16 14:53 

Το The Westin Resort, Costa Navarino, λαμβάνει πιςτοποίθςθ 

βιωςιμότθτασ από το Travelife 

news.travelling.gr Web 2015-10-16 10:42 

Κουντουρά: Το ςυνζδριο τθσ ΑΒΤΑ ψιφοσ εμπιςτοςφνθσ ςτθν 

Ελλάδα 

touristikostypos.com Web 2015-10-16 9:21 
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Θ «Μυκικι Ρελοπόννθςοσ» μπαίνει δυναμικά ςτθν τουριςτικι 

αγορά 

touristikostypos.com Web 2015-10-16 9:07 

Ριςτοποίθςθ Travellife Gold για το The Westin Resort, Costa Navarino airnews.gr Web 2015-10-16 7:28 

H ABTA επζλεξε τθν Ρελοπόννθςο -Στθν Ρφλο το ςυνζδριο τθσ 

Ζνωςθσ Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων 

enloutrakio.gr Web 2015-10-16 6:00 

Συνζδριο ΑΒΤΑ: "Ελκυςτικόσ προοριςμόσ θ Ρελοπόννθςοσ" skipperondeck.gr Web 2015-10-16 2:52 

Ολοκλθρϊκθκε το ςυνζδριο τθσ ABTA ςτθν Costa Navarino gargalianoionline.gr Web 2015-10-15 19:00 

Ρζτροσ Τατοφλθσ: «Τολμάμε και αυξάνουμε το ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα τθσ Ρελοποννιςου» 

enimerosi24.gr Web 2015-10-15 17:09 

Ολοκλθρϊκθκε το ςυνζδριο τθσ ABTA ςτθν Costa Navarino (βίντεο) eleftheriaonline.gr Web 2015-10-15 0:00 

Το The Westin Resort, Costa Navarino, λαμβάνει πιςτοποίθςθ 

βιωςιμότθτασ από το Travelife 

mywaypress.gr Web 2015-10-15 14:03 

500 από τουσ ςθμαντικότερουσ επαγγελματίεσ... money-tourism.blogspot.gr Web 2015-10-15 16:44 

PwC:Αλματϊδθσ άνοδοσ τθσ οικονομίασ διαμοιραςμοφ money-tourism.blogspot.gr Web 2015-10-15 16:42 

H ABTA επζλεξε τθν Ρελοπόννθςο -Στθν Ρφλο το ςυνζδριο τθσ 

Ζνωςθσ Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων 

palo.gr Web 2015-10-15 15:59 

H ABTA επζλεξε τθν Ρελοπόννθςο -Στθν Ρφλο το ςυνζδριο τθσ 

Ζνωςθσ Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων 

tvkosmos.gr Web 2015-10-15 0:00 
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H ABTA επζλεξε τθν Ρελοπόννθςο -Στθν Ρφλο το ςυνζδριο τθσ 

Ζνωςθσ Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων 

tsantiri.gr Web 2015-10-15 12:58 

H ABTA επζλεξε τθν Ρελοπόννθςο -Στθν Ρφλο το ςυνζδριο τθσ 

Ζνωςθσ Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων 

iefimerida.gr Web 2015-10-15 0:00 

Νοζλ Ιωςθφίδθσ: Ο τουριςμόσ δεν ζχει πολιτικό χρϊμα tornosnews.gr Web 2015-10-15 15:12 

Το The Westin Resort, Costa Navarino λαμβάνει πιςτοποίθςθ 

βιωςιμότθτασ από το Travelife 

traveldailynews.gr Web 2015-10-15 0:00 

Στθν Costa Navarino το ABTA Travel Convention 2015 palo.gr Web 2015-10-15 13:00 

Το ςυνζδριο των τουριςτικϊν πρακτόρων από τθ Μεγάλθ Βρετανία 

ςτθν Ρελοπόννθςο 

news247.gr Web 2015-10-15 0:00 

500 από τουσ ςθμαντικότερουσ επαγγελματίεσ του Βρετανικοφ 

Τουριςμοφ ςτθν Costa Navarino 

patrisnews.com Web 2015-10-15 0:00 

Στθν Costa Navarino το ABTA Travel Convention 2015 businessnews.gr Web 2015-10-15 0:00 

Σφντομα (15/10/15) kathimerini.gr Web 2015-10-15 9:08 

EMEA.gr Συνζδριο ΑΒΤΑ : «Ελκυςτικόσ προοριςμόσ θ Ρελοπόννθςοσ» 

- EMEA.gr 

EMEA.gr Web 2015-10-15 11:20 

Λαμπροσ Μπουκλθσ:Τουριςτικι ανάπτυξθ και Κυκλικι Οικονομία ekorinthos.gr Web 2015-10-15 7:56 

Θ Αρκαδία ςτο κζντρο του βρετανικοφ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ 

(pics,vid) 

arcadiaportal.gr Web 2015-10-15 6:51 
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Θ ΜΕΣΣΘΝΙΑ ΜΑΓΕΨΕ ΤΟΥΣ ΒΕΤΑΝΟΥΣ Ολοκλθρϊκθκε το ςυνζδριο 

τθσ ABTA ςτθν Costa Navarino 

kpylos.blogspot.gr Web 2015-10-15 6:03 

«Το Θνωμζνο Βαςίλειο θ δεφτερθ ςθμαντικότερθ τουριςτικι αγορά 

για τθν Ελλάδα» 

aegaio.blogspot.gr Web 2015-10-15 8:57 

«Το Θνωμζνο Βαςίλειο θ δεφτερθ ςθμαντικότερθ τουριςτικι αγορά 

για τθν Ελλάδα» 

dimokratiki.gr Web 2015-10-15 5:12 

«Το Θνωμζνο Βαςίλειο θ δεφτερθ ςθμαντικότερθ τουριςτικι αγορά 

για τθν Ελλάδα» 

cityofpetaloudes.gr Web 2015-10-15 0:00 

ΣΥΝΕΔΙΟ ΑΒΤΑ : "ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΡΟΟΙΣΜΟΣ Θ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ" kourdistoportocali.com Web 2015-10-15 0:00 

Στο ςυνζδριο τθσ Ζνωςθσ Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων θ Ζλενα 

Κουντουρά 

palo.gr Web 2015-10-14 23:06 

Θ  Ελενα Κουντουρά  ςτο ςυνζδριο τθσ ΑΒΤΑ enikonomia.gr Web 2015-10-14 20:50 

Στο ςυνζδριο τθσ Ζνωςθσ Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων θ Ζλενα 

Κουντουρά 

tvkosmos.gr Web 2015-10-14 0:00 

Στο ςυνζδριο τθσ Ζνωςθσ Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων θ Ζλενα 

Κουντουρά 

tsantiri.gr Web 2015-10-14 20:05 

Στο ςυνζδριο τθσ Ζνωςθσ Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων θ Ζλενα 

Κουντουρά 

mynews.gr Web 2015-10-14 22:56 

Στο ςυνζδριο τθσ Ζνωςθσ Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων θ Ζλενα arouraios.gr Web 2015-10-14 19:49 
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Κουντουρά 

Στο ςυνζδριο τθσ Ζνωςθσ Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων θ Ζλενα 

Κουντουρά 

newsbeast.gr Web 2015-10-14 0:00 

Στο Costa Navarino  το ςυνζδριο τθσ Ζνωςθσ Βρετανϊν Τουριςτικϊν 

Ρρακτόρων 

agrocosmos.com Web 2015-10-14 0:00 

Στο Άμπου Ντάμπι το ςυνζδριο τθσ ΑΒΤΑ για το 2016 newsbomb.gr Web 2015-10-14 0:00 

Ρζτροσ Τατοφλθσ: «Τολμάμε και αυξάνουμε το ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα τθσ Ρελοποννιςου» 

tharrosnews.gr Web 2015-10-14 0:00 

500 από τουσ ςθμαντικότερουσ επαγγελματίεσ του Βρετανικοφ 

Τουριςμοφ ςτθν Costa Navarino 

news.travelling.gr Web 2015-10-14 16:00 

Στθν Ρελοπόννθςο πάνω από 500 Βρετανοί Τουριςτικοί Ρράκτορεσ typosthes.gr Web 2015-10-14 0:00 

Θ «Μυκικι Ρελοπόννθςοσ» μπαίνει δυναμικά ςτθν τουριςτικι 

αγορά 

newsbomb.gr Web 2015-10-14 0:00 

Συνζδριο ΑΒΤΑ: "Ελκυςτικόσ προοριςμόσ θ Ρελοπόννθςοσ" epixeiro.gr Web 2015-10-14 0:00 

Συνζδριο ΑΒΤΑ : «Ελκυςτικόσ προοριςμόσ θ Ρελοπόννθςοσ» EMEA.gr Web 2015-10-14 0:00 

Τόςθ κιτςαρία και τόςθ ανευκυνότθτα | Γιϊργοσ Ρουλοκζφαλοσ eleftheriaonline.gr Web 2015-10-14 18:17 

O Μουηουράκθσ διαςκζδαςε τουσ βρετανοφσ τουριςτικοφσ 

πράκτορεσ χκεσ βράδυ ςτθν Costa Navarino 

gargalianoionline.gr Web 2015-10-14 15:13 
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Ρεριφερειάρχθσ Ρελοποννιςου Ρζτροσ Τατοφλθσ "Τολμάμε και 

αυξάνουμε το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τθσ Ρελοποννιςου"     

Συνζδριο ΑΒΤΑ : "Ελκυςτικόσ προοριςμόσ θ Ρελοπόννθςοσ" 

atticanews.gr Web 2015-10-14 0:00 

Ραρουςία τθσ αν. Υπουργοφ κασ Ελενασ Κουντουρά ςτο ςυνζδριο τθσ 

ΑΒΤΑ ςτθν Ρφλο 

atticanews.gr Web 2015-10-14 0:00 

500 από τουσ ςθμαντικότερουσ επαγγελματίεσ  του Βρετανικοφ 

Τουριςμοφ ςτθν Costa Navarino 

mywaypress.gr Web 2015-10-14 14:27 

Ραρουςία τθσ αν. Υπουργοφ κασ Ελενασ Κουντουρά ςτο ςυνζδριο τθσ 

ΑΒΤΑ ςτθν Ρφλο 

news.travelling.gr Web 2015-10-14 14:28 

Στο ςυνζδριο τθσ ΑΒΤΑ ςτθν Ρφλο θ Ελ. Κουντουρά toxwni.gr Web 2015-10-14 0:00 

Στο ςυνζδριο τθσ ABTA μίλθςε θ Ζλενα Κουντουρά dimokratianews.gr Web 2015-10-14 0:00 

(Ξζνθ δθμοςίευςθ)-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘ ΤΥΡΟΥ-ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ-Ραρουςία τθσ αν. Υπουργοφ κασ Ελενασ 

Κουντουρά ςτο ςυνζδριο τθσ ΑΒΤΑ 

amna.gr Web 2015-10-14 0:00 

Στο ΑBTA θ Ελενα Κουντουρά sofokleousin.gr Web 2015-10-14 0:00 

*Ηοφγκλα+: H Υπουργόσ Τουριςμοφ ςε ςυνζδριο τθσ Ζνωςθσ 

Βρετανϊν Τουριςτικϊν Ρρακτόρων ςτθν Ρφλο 

multi-news.gr Web 2015-10-14 14:39 

Ρζτροσ Τατοφλθσ "Τολμάμε και αυξάνουμε το ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα τθσ Ρελοποννιςου" 

citylocalnews.gr Web 2015-10-14 0:00 
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Στο ςυνζδριο τθσ ABTA μίλθςε θ Κουντουρά palo.gr Web 2015-10-14 15:53 

Ραρουςία τθσ αν. υπουργοφ Ελ. Κουντουρά ςτο ςυνζδριο τθσ ΑΒΤΑ 

ςτθν Ρφλο 

capital.gr Web 2015-10-14 16:12 

Τετάρτθ, 14-Οκτ-2015 16:03 

                      

                     Ραρουςία τθσ αν. υπουργοφ Ελ. Κουντουρά ςτο ςυνζδριο 

τθσ ΑΒΤΑ ςτθν Ρφλο 

capital.gr Web 2015-10-14 16:03 

Κουντουρά: Το Θνωμζνο Βαςίλειο θ δεφτερθ ςθμαντικότερθ 

τουριςτικι αγορά για τθν Ελλάδα 

ysterografa.gr Web 2015-10-14 12:55 

Στο ςυνζδριο τθσ ABTA μίλθςε θ Κουντουρά euro2day.gr Web 2015-10-14 12:47 

*ΡΟΛΙΤΙΚΘ+ Ραρουςία τθσ αν. Υπουργοφ Ελ. Κουντουρά το ςυνζδριο 

τθσ ΑΒΤΑ ςτθν Ρφλο 

epoli.gr Web 2015-10-14 15:43 

H Υπουργόσ Τουριςμοφ ςε ςυνζδριο τθσ Ζνωςθσ Βρετανϊν 

Τουριςτικϊν Ρρακτόρων ςτθν Ρφλο 

zougla.gr Web 2015-10-14 0:00 

Υποδοχι ςτθν Ρφλο για τουσ Βρετανοφσ με… κίονεσ από φελιηόλ! gargalianoionline.gr Web 2015-10-14 12:25 

Συνζδριο ΑΒΤΑ : "Ελκυςτικόσ προοριςμόσ θ Ρελοπόννθςοσ" fmvoice.gr Web 2015-10-14 0:00 

Συνζδριο ΑΒΤΑ : "Ελκυςτικόσ προοριςμόσ θ Ρελοπόννθςοσ" fmvoice.eu Web 2015-10-14 0:00 

Συνζδριο ΑΒΤΑ: Ελκυςτικόσ προοριςμόσ θ Ρελοπόννθςοσ tornosnews.gr Web 2015-10-14 14:48 
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Πταν οι Βρετανοί χορεφουν... ςυρτάκι! palo.gr Web 2015-10-14 11:04 

Ψιφοσ εμπιςτοςφνθσ ςτθν Ελλάδα από τουσ tour operators newssalonika.blogspot.gr Web 2015-10-14 8:15 

οταν οι Βρετανοι χορευουν… ςυρτακι! tipos.gr Web 2015-10-14 11:04 

Πταν οι Βρετανοί χορεφουν… ςυρτάκι! zougla.gr Web 2015-10-14 0:00 

Αυξάνει το ανταγωνιςτικό τθσ τουριςτικό πλεονζκτθμα  θ 

Ρελοπόννθςοσ 

newsta.gr Web 2015-10-14 6:50 

Aibnb vs Hilton ςθμειϊςατε... 1! newmoney.gr Web 2015-10-14 0:00 

ABTA: Οι βρετανικζσ κρατιςεισ ςτθν Ελλάδα παραμζνουν 'υγιείσ', 

παρά τθν κρίςθ και το μεταναςτευτικό 

traveldailynews.gr Web 2015-10-14 0:00 

ΣΥΝΕΔΙΟ ΒΕΤΑΝΩΝ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΚΤΟΩΝ ΣΤΘ ΜΕΣΣΘΝΙΑ 

Ψιφοσ εμπιςτοςφνθσ ςτον ελλθνικό τουριςμό 

kpylos.blogspot.gr Web 2015-10-14 6:00 

Ενκουςιαςμζνοι οι Βρετανοί τουριςτικοί πράκτορεσ: Οι ομορφιζσ τθσ 

Μεςςθνίασ υπερίςχυςαν του… κιτσ 

eleftheriaonline.gr Web 2015-10-14 9:00 

Συνζδριο ΑΒΤΑ : “Ελκυςτικόσ προοριςμόσ θ Ρελοπόννθςοσ” simaianews.blogspot.gr Web 2015-10-14 5:55 

«Θ Ελλάδα είναι ζνασ καταπλθκτικόσ προοριςμόσ το "ςτολίδι" τθσ 

Μεςογείου» 

greekmoney.gr Web 2015-10-14 0:00 

Ψιφοσ εμπιςτοςφνθσ ςτθν Ελλάδα από τουσ tour operators - Blogs - 

Tromaktiko 

newspile.gr Web 2015-10-14 0:00 
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Ψιφοσ Εμπιςτοςφνθσ ςτθν Ελλάδα από τουσ tour operators lefkaslive.blogspot.gr Web 2015-10-13 23:57 

Ψιφοσ εμπιςτοςφνθσ ςτθν Ελλάδα από τουσ tour operators tro-ma-ktiko.blogspot.gr Web 2015-10-13 16:27 

Κουντουρά: Θ Ελλάδα είναι το ςτολίδι τθσ Μεςογείου 

     

   

   

  ΝΕΟ 

postgame.gr Web 2015-10-14 0:00 
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Αποδελτίωςθ εξωτερικοφ 

http://qubemedia.net/social-media-and-luxury-travel/abta-convention-2015-bright-future-need-for-

flexibility/ 

http://news.gtp.gr/2015/08/19/abta-travel-convention-peloponnese-greece-tourism-boost/ 

http://www.travelweekly.co.uk/Articles/2015/10/14/57929/abta+2015+location+for+2016+travel+co

nvention+revealed.html 

http://t-u-l.co.uk/news/abta-convention-2015/ 

http://www.breakingtravelnews.com/events/details/abta-travel-convention-2015/ 

http://www.travelmole.com/news_feature.php?news_id=2013323 

http://www.traveldailymedia.com/228012/abta-convention-hotel-receives-prestigious-sustainability-

award/ 

http://www.hillsbalfour.com/Press-Releases/The-Peloponnese-region-and-Costa-Navarino-

welcome-The-ABTA-2015-Travel-Convention-in-Greece/ 

http://www.travega.co.uk/travega-abta-travel-convention-october-2015/ 

http://www.etihad.com/en-au/about-us/etihad-news/archive/2015/etihad-airways-to-co-host-abtas-

2016-travel-convention-in-abu-dhabi/ 

http://massjournalist.com/2015/09/17/abta-8211-the-travel-convention-2015.html 

http://www.arabiantravelnews.com/travel/2015/oct/15/398667/#.VijUaU3ouM8 

http://gplasource.com/2015/09/abta-8211-the-travel-convention-201570e/ 

http://www.tourismcambodia.com/news/events/20029/abta-convention-hotel-receives-prestigious-

sustainability-award.htm 
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http://www.etihad.com/en-au/about-us/etihad-news/archive/2015/etihad-airways-to-co-host-abtas-2016-travel-convention-in-abu-dhabi/
http://massjournalist.com/2015/09/17/abta-8211-the-travel-convention-2015.html
http://www.arabiantravelnews.com/travel/2015/oct/15/398667/#.VijUaU3ouM8
http://gplasource.com/2015/09/abta-8211-the-travel-convention-201570e/
http://www.tourismcambodia.com/news/events/20029/abta-convention-hotel-receives-prestigious-sustainability-award.htm
http://www.tourismcambodia.com/news/events/20029/abta-convention-hotel-receives-prestigious-sustainability-award.htm
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