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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας πρόκειται να συμμετάσχει σε κοινό Περίπτερο με τον Δήμο Κέρκυρας σε
μια από τις σημαντικότερες επαγγελματικές τουριστικές εκθέσεις παγκοσμίως, στη Διεθνή Τουριστική
Έκθεση “World Travel Market”, η οποία πραγματοποιείται από 5-7 Νοεμβρίου 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο
ExCel του Λονδίνου.
Πρόκειται για το κορυφαίο παγκόσμιο γεγονός στην ταξιδιωτική βιομηχανία για τους επαγγελματίες
του κλάδου και τις επιχειρηματικές συμφωνίες.
Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για το σύνολο του παγκόσμιου ταξιδιωτικού εμπορίου να
συναντήσει, να συνδέσει, να διαπραγματευτεί και να επιχειρήσει κάτω από μια κοινή στέγη.
Σ’ αυτόν τον παγκόσμιο τόπο συνάντησης για το ταξιδιωτικό εμπόριο η ταξιδιωτική βιομηχανία
συναντά κάθε χρόνο 185 χώρες και Περιφέρειες, 5.000 εκθέτες, βασικούς αγοραστές της βιομηχανίας,
δημοσιογράφους, ψηφιακούς επηρεαστές, εταιρείες τεχνολογίας και τουλάχιστον 50.000 επαγγελματίες
του ταξιδιωτικού τομέα απ’ όλο τον κόσμο, οι οποίοι επιθυμούν να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες, να
επιχειρήσουν και να καινοτομήσουν στον ταξιδιωτικό κλάδο.
Σε αυτή την ζωντανή εκδήλωση προσφέρεται η ευκαιρία στους επαγγελματίες του τουρισμού να
εμπνευστούν από τους ηγέτες της βιομηχανίας του τουριστικού κλάδου, οι οποίοι διαμορφώνουν τις
τάσεις, τα θέματα και τις καινοτομίες. Η Έκθεση συγκεντρώνει αγοραστές και προμηθευτές με βάση τις
απαιτήσεις της αγοράς και αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την πραγματοποίηση νέων επαφών.
Έπειτα από τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα της συμμετοχής της Κέρκυρας με αυτόνομο
περίπτερο στην φετινή Παγκόσμια Έκθεση Τουρισμού ITB στο Βερολίνο, οι τουριστικοί επιχειρηματίες του
Νησιού θα έχουν τον δικό τους χώρο στο περίπτερο της Κέρκυρας (Stand EU1190), στην Έκθεση του
Λονδίνου για τις επαγγελματικές τους συναντήσεις με σκοπό τη δικτύωση και το κλείσιμο επαγγελματικών
συμφωνιών με τους παγκόσμιους παράγοντες του τουριστικού κλάδου.
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