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ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση  για τις διεθνείς τουριστικές  εκθέσεις  που θα συµµετέχει η   
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το πρώτο εξάµηνο του έτους 2017  
               

 

            Σας γνωρίζουµε  ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το πρώτο εξάµηνο του 

έτους 2017,  θα συµµετάσχει στις κάτωθι  ∆ιεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις : 

1) ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ   TTR   16-19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

2) ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι  IFT  23-26  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

3) ΒΕΡΟΛΙΝΟ  ITB  8-12  ΜΑΡΤΙΟΥ 

4) ΜΟΣΧΑ MITT 14-16  ΜΑΡΤΙΟΥ 

5) ΣΟΥΗ∆ΙΑ  17,18,19   ΜΑΡΤΙΟY 

Στις εκθέσεις , η Περιφέρεια ενοικιάζει ένα περίπτερο στο οποίο όλοι οι φορείς της 

Περιφέρειας µπορούν να παρευρίσκονται και να προβάλουν την περιοχή ή τον τοµέα τους. 

Στόχος µας είναι η ανάδειξη της Στερεάς Ελλάδας σε βασικό τουριστικό προορισµό καθώς 

επίσης και η αξιοποίηση όλων των πλεονεκτηµάτων της Περιφέρειας. 

Όσοι φορείς επιθυµούν ν’  αξιοποιήσουν τo περίπτερο της Περιφέρειας για την τουριστική 

προβολή της περιοχής τους θα πρέπει, µέχρι 3 Φεβρουαρίου 2017 ν’  αποστείλουν 

έντυπο τουριστικό υλικό  στις ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Ενότητας, 

προκειµένου να προωθηθούν  έγκαιρα και να τοποθετηθούν στο περίπτερο της 

Περιφέρειας. 

 



Λόγω του περιορισµένου χώρου του περιπτέρου της Περιφέρειας και του υψηλού 

µεταφορικού κόστους  του υλικού  παρακαλούµε, αν επιθυµείτε να συµµετάσχετε,  να µας 

αποστείλετε τουριστικό υλικό σε περιορισµένη ποσότητα. 

 Στο  χώρο του περιπτέρου της Περιφέρειας µπορεί  να παρευρίσκεται , αν επιθυµείτε, 

εκπρόσωπος του φορέα σας.  

∆ιευκρινίζουµε ότι στο πλαίσιο της απόδοσης ενιαίας εικόνας του περιπτέρου, οι φορείς 

δεν µπορούν να αναρτήσουν αφίσες, πανό και banners µεγάλου µεγέθους. 

Όσοι φορείς επιθυµούν να συµµετάσχουν µε εκπρόσωπό τους, παρακαλούµε  άµεσα  να 

µας  αποστείλουν το ονοµατεπώνυµο του εκπροσώπου (µε mail ή  FAX) προκειµένου να 

εξασφαλιστούν οι απαραίτητες κάρτες εισόδου στην έκθεση.  

Η Περιφέρεια αναλαµβάνει το κόστος του περιπτέρου και τη µεταφορά του έντυπου 

τουριστικού υλικού που θα παραδοθούν από τους φορείς στις ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης 

κάθε Περιφερειακής Ενότητας µέχρι 3 /2/2017. 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ∆ιεύθυνση                               

∆ια Βίου Μάθησης,  Απασχόλησης,  Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας  (ταχ. δ/νση Υψηλάντη 1 Λαµία Τ.Κ. 35131,   τηλεφ: 22313 – 51216 και 51280,                                                    

FAX: 22313-51252    E-mail: dmaet@pste.gov.gr), καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 

22213-53591 (κ. Μαριάννα Λιάσκου  ,E-mail:  liaskaki@hotmail.com) 

 

                                                                                              Με εκτίµηση 

  ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΟΝΤΖΙΑΣ          

                                                                                        Αντιπεριφερειάρχης  

                                                                            Τουρισµού Αθλητισµού & Πολιτισµού 

 

      Κοινοποίηση:                                                                                                                                         

1) Γραφείο Περιφερειάρχη Σ.Ε. 
2) κ..κ. Αντιπεριφερειάρχες Π.Σ.Ε.  
3) Αν. Πρ/νο  Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης 
4) ∆/νσεις  Ανάπτυξης   των Π.Ε.                           

 

      Φ.ΣΤ 
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