




Δημιουργία  Γραφείου 
Συνεδρίων και Επιςκεπτών 

και 
Θεματικών Μορφών 

Τουριςμοφ



Το Επιμελητήριο παίρνει την 
πρωτοβουλία….

Μετά από πολλζσ προςπάθειεσ να εμπλζξει
και άλλουσ φορείσ το Επιμελητήριο
προχωράει μόνο του ςτην δημιουργία του
Γραφείου αυτοφ και του βαςικοφ του
εργαλείου, δηλαδή του αντίςτοιχου κόμβου
ςτο Διαδίκτυο.



Στόχοσ
• Ο κόμβοσ να μπορεί να εξυπηρετήςει, όχι μόνο 

μεμονωμζνουσ τουρίςτεσ με ειδικά ενδιαφζροντα 
(πολιτιςτικά, οικολογικά, αθλητικά και ναυταθλητικά, 
θρηςκευτικά κλπ)  αλλά κυρίωσ επαγγελματίεσ, που 
διακινοφν είτε τισ διάφορεσ μορφζσ ςυνεδριακοφ τουριςμοφ ( 
δηλ. ςυναντήςεισ, ςυνζδρια, ταξίδια κινήτρων και εκθζςεισ), 
είτε τισ θεματικζσ εκείνεσ μορφζσ τουριςμοφ, για τισ οποίεσ η 
Μεςςηνία διαθζτει αφενόσ ςυγκριτικό πλεονζκτημα ζναντι 
άλλων ελληνικών και μεςογειακών προοριςμών (όπωσ πχ 
πολιτιςτικόσ τουριςμόσ, οικοτουριςμόσ κ.ά) και αφετζρου τισ 
κατάλληλεσ υποδομζσ (πχ θαλάςςιοσ τουριςμόσ, αθλητικόσ 
τουριςμόσ κ.α).



Η Μεςςηνία ςπεφδει!

• Θα πρζπει να ςημειωθεί, ότι Γραφείο Συνεδρίων 
υπάρχει ςτη Χώρα μασ  μόνο ςτη Θεςςαλονίκη 
(με πρωτοβουλία τησ ΄Ενωςησ Ξενοδόχων) και 
ςτην Αθήνα (με πρωτοβουλία του Δήμου), η δε 
Μεςςηνία ςπεφδει, μζςω του Επιμελητηρίου, να 
δραςτηριοποιηθεί ςτο χώρο αυτό, πριν από 
άλλουσ πιο γνωςτοφσ προοριςμοφσ, ζτςι ώςτε να 
κατακτήςει ζγκαιρα μια θζςη ςτη ςυγκεκριμζνη 
αγορά. Ταυτόχρονα ςπεφδει να αναδείξει τουσ 
φυςικοφσ και πολιτιςτικοφσ τησ πόρουσ, που την 
καθιςτοφν ιδανικό προοριςμό για θεματικό 
τουριςμό.



Σε ποιουσ απευθυνόμαςτε.

• ΄Ετςι, ο κόμβοσ και το Γραφείο, που θα 
εδρεφει ςτο Επιμελητήριο,  θα είναι 
ςτοχευμζνα και ςτην ενημζρωςη των 
επαγγελματιών, που δραςτηριοποιοφνται ςτισ 
διάφορεσ θεματικζσ μορφζσ πχ των 
λεγόμενων «αγοραςτών» του ςυνεδριακοφ 
τουριςμοφ, των εξειδικευμζνων Τ.Οσ και 
τουριςτικών γραφείων, αλλά και των 
οργανώςεων ειδικών ενδιαφερόντων, των 
ςχολείων κ.ο.κ



Τι θα περιλαμβάνει ο κόμβοσ

• Ο κόμβοσ θα περιλαμβάνει πληροφόρηςη ανά θεματική 
μορφή τουριςμοφ. 

• Θα αναρτηθοφν ς’ αυτόν  όλοι οι επαγγελματίεσ τησ 
Μεςςηνίασ, που παρζχουν άμεςα ή ζμμεςα υπηρεςίεσ 
ςτον Τουριςμό (από τουσ ξενοδόχουσ, τα τουριςτικά 
γραφεία  και τουσ εςτιάτορεσ, μζχρι τα  καφζ και τισ 
επιχειρήςεισ, που εκμιςθώνουν εξοπλιςμό εκδηλώςεων, ή 
τυποποιοφν και πωλοφν τοπικά προϊόντα), καθώσ και όλη η 
υφιςτάμενη γενική και ειδική υποδομή, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των αναγκαίων για τισ θεματικζσ 
μορφζσ εγκαταςτάςεων, οι κοινωνικζσ υπηρεςίεσ και τα 
φυςικά και πολιτιςτικά ενδιαφζροντα.

• Πρότυπο είναι οι κόμβοι ανάλογων επιτυχημζνων 
γραφείων του Εξωτερικοφ.



Σε τι θα ςυμβάλει ο κόμβοσ ;

• Θα καταςτήςει γνωςτζσ τισ δυνατότητεσ για ςυνεδριακό 
τουριςμό και άλλεσ θεματικζσ μορφζσ τουριςμοφ ςτη 
Μεςςηνία. 

• Θα προςφζρει άμεςεσ ευκαιρίεσ διεφρυνςησ πελατείασ ςε 
μια ςειρά κλάδων επιχειρήςεων, και όχι μόνο ςτισ άμεςα 
τουριςτικζσ. Οι περιςςότερεσ από τισ επιχειρήςεισ αυτζσ 
είναι μμε

• Θα δημιουργήςει ςταδιακά τουριςτική κίνηςη εκτόσ τησ 
κυρίωσ τουριςτικήσ περιόδου, δεδομζνου ότι όλεσ ςχεδόν 
οι θεματικζσ μορφζσ τουριςμοφ διακινοφνται ωσ επί το 
πλείςτον τουσ μήνεσ τησ άνοιξησ και του φθινοπώρου, 
οριςμζνεσ δε και τον χειμώνα. Η κίνηςη αυτή θα ενιςχφςει 
το ςφνολο τησ Τοπικήσ Αγοράσ.


