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Το Διεθνές ραντεβού του τουριστικού κλάδου 
για τον Ελληνικό τουρισμό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ



Διαγωνισμοί και πλούσιες Κληρώσεις όλες τις ημέρες της Έκθεσης  
θα εκπλήξουν ευχάριστα όλες τις κατηγορίες των επισκεπτών.

250 Εκθέτες από όλους τους  
κλάδους τουρισμού και κορυφαίοι 

Διεθνείς Tour Operators,  
Travel Agencies & Bed Banks  

από διάφορες χώρες θα υποδεχθούν 
στην Greek Tourism Expo 

ξενοδόχους, τουριστικές εταιρίες, 
οργανισμούς και στελέχη τουρισμού.

250
Εκθέτες από την Ελλάδα  

& το εξωτερικό

Προγραμματίστε από νωρίς  
τις συναντήσεις σας με τους εκθέτες. 

Στο site της έκθεσης  
www.greektourismexpo.gr  

θα βρείτε το Visitors’ Matching  
Program με το οποίο  
θα προγραμματίσετε,  

πριν την επίσκεψη σας,  
τις συναντήσεις σας με τους εκθέτες 

που θα επιλέξετε.

Online
Προγραμματισμός συναντήσεων

Εκθετών και Επισκεπτών
υψηλού επαγγελματικού ενδιαφέροντος  

και με διεθνούς κύρους ομιλητές

Παράλληλες εκδηλώσεις & Events

Τεχνολογικές εταιρίες 
με εξειδίκευση στον 

ταξιδιωτικό και ξενοδοχειακό 
τομέα θα αναλύσουν 
τα θέματα«Τουριστικά 

γραφεία και προκλήσεις 
του μέλλοντος» και 
«Αποτελεσματική 

χρήση των σύγχρονων 
τεχνολογιών για αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και του 
κέρδους των ξενοδόχων».

Το Ξ.Ε.Ε. σε Ημερίδα του θα παρουσιάσει  
«Το Σήμα των Boutique Hotels στην Ελλάδα».

Το Εθνικό Κέντρο Τουρισμού Υγείας σε συνεργασία 
με ΚΕΔΕ, ΙΣΑ και ELITOUR θα θα παρουσιάσει  
«Ο Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας στην Ελλάδα».

Το ΤΕΕ θα κατασκευάσει μέσα στην έκθεση  
το ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ για εξοικονόμηση 

ενέργειας στα Ξενοδοχεία. 

Το ΙΕΚ ΑΛΦΑ-ΞΥΝΗ θα διοργανώσει  
την ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με πιάτα  

από όλη την Ελλάδα.



Είσοδος Ελεύθερη με προεγγραφή

Δωρεάν μεταφορά των επισκεπτών με πούλμαν της έκθεσης

Αναχώρηση  
από Σταθμό Metro Δουκίσης Πλακεντίας προς Metropolitan Expo 

Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή (8,9 και 10/12), Έναρξη 9.30π.μ. και κάθε μία ώρα μέχρι 6.30μ.μ.

Επιστροφή  
από Metropolitan Expo προς Σταθμό Δουκίσης Πλακεντίας 
Καθημερινά από 11.30π.μ. με τελευταία αναχώρηση 9μ.μ.

Από και προς το Αεροδρόμιο Shuttle Buses  
με δρομολόγια κάθε 10 λεπτά. 

Έναρξη 10 π.μ. Τελευταίο δρομολόγιο από εκθεσιακό 9μ.μ. 
Τα Shuttle Buses σταθμεύουν έξω από την έξοδο 2 των αφίξεων του αεροδρομίου  

σε στάση λεωφορείων (έναντι Ξενοδοχείου Sofitel) με την σήμανση Εκθεσιακό Κέντρο.



ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3
15122, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ. 210-6141164
FAX  210-8024267 e-mail info@leaderexpo.gr www.greektourismexpo.gr

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


