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ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή συνεκθετών στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις α) WTM VIRTUAL (Λονδίνο
Ηνωμένου Βασιλείου, 9-11/11/2020), β) ILTM VIRTUAL TOUR (Κάννες Γαλλίας, 1719/11/2020 για τις χώρες Ασίας και Ειρηνικού, 23-25/11/2020 για την Ευρώπη, τη Μέση
Ανατολή και την Αφρική, 1-3/12/2020 για την Βόρεια και Νότια Αμερική) και γ) IBTM WORLD
VIRTUAL (Βαρκελώνη Ισπανίας, 8-10/12/2020).
Α) Συμμετοχή συνεκθετών στο εικονικό περίπτερο του ΕΟΤ στη Διεθνή Διαδικτυακή
Τουριστική Έκθεση WTM VIRTUAL.
Ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει με εικονικό περίπτερο στη Διεθνή Διαδικτυακή Τουριστική Έκθεση
«WTM VIRTUAL», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2020.
Με την παρούσα πρόσκληση, ενημερώνουμε όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
ως συνεκθέτες στο εικονικό περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην ως άνω Έκθεση, για τα ακόλουθα:
Οι συνεκθέτες του ΕΟΤ θα διαθέτουν διακριτά ηλεκτρονικά ημερολόγια για τον καθορισμό
των συναντήσεών τους. Οι ενδιαφερόμενοι byers θα βλέπουν τον κύριο εκθέτη του
εικονικού περιπτέρου, αλλά εάν θέλουν να επισκεφθούν ηλεκτρονικά κάποιον συνεκθέτη
δε θα το αιτηθούν από τον κύριο εκθέτη, αλλά θα στείλουν αίτημα για συνάντηση
απευθείας μαζί του στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο του συνεκθέτη.
Οι συναντήσεις ζητούνται και διοργανώνονται μέσω των ατομικών/ιδιωτικών ημερολογίων
που δικαιούνται οι εκθέτες, ενώ δεν υπάρχει κεντρικό ημερολόγιο.
O EOT, λόγω των δυσμενών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία COVID19, θα καλύψει το κόστος συμμετοχής τριών ηλεκτρονικών σημάτων (badges) ανά
συνεκθέτη, για ορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, με τήρηση σειράς προτεραιότητας βάσει
αιτήσεων συμμετοχής (απαιτείται μόνο μία αίτηση συμμετοχής).
Συγκεκριμένα, ο κάθε συνεκθέτης του ΕΟΤ θα διαθέτει αντίστοιχα των σημάτων, 3
ηλεκτρονικά ημερολόγια διαδικτυακών συναντήσεων με 10 συναντήσεις έκαστο, ήτοι
συνολικά 30 διαδικτυακές συναντήσεις. Υπογραμμίζεται ότι σε αυτόν τον αριθμό δεν
υπολογίζονται τυχόν συναντήσεις που θα αιτηθούν οι byers.

Είναι σημαντικό, να τονιστεί ότι στις διαδικτυακές συναντήσεις μπορούν να είναι παρόντες
μόνον οκτώ (8) άτομα/χρήστες ηλεκτρονικών ημερολογίων και από τις δύο πλευρές.
Δηλαδή, εάν ένας συνεκθέτης επιθυμεί να συναντήσει έναν buyer με 4 μέλη, θα πρέπει να
είναι μέχρι 4 οι εκπρόσωποι από την πλευρά του.
Οι συνεκθέτες που αποδέχονται τους ανωτέρω όρους καλούνται αποστείλουν την αίτηση
συμμετοχής, η οποία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ε.Ο.Τ.
(www.gnto.gov.gr ενότητα «ΕΚΘΕΣΕΙΣ») έως τις 20-10-2020.
Σημαντικές πληροφορίες:
- Η έκθεση θα λειτουργεί 9-11 Νοεμβρίου 2020, 07:00 π.μ. -22:00 μ.μ. ώρα Λονδίνου, ήτοι
9:00 π.μ. - 23:59 μ.μ. ώρα Ελλάδας.
- Η ως άνω έκθεση διοργανώνεται από την «Reed Exhibitions Ltd» (Τηλ.: +44 20 8271 2171,
E-mail: EnquiryREC@reedexpo.co.uk )
- To site της Έκθεσης είναι το εξής: https://london.wtm.com/
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι συνεκθέτες μας μπορούν να απευθύνονται στον
κ. Μιχάλη Αλφαρά, υπεύθυνο έκθεσης, Τμήμα Εκθέσεων ΕΟΤ (τηλ. 2108707005, e-mail:
alfaras_m@gnto.gr) ή στην Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Μ. Βρετανίας (τηλ. 0044
2074959300, pissas_a@gnto.co.uk) ή εναλλακτικά να επικοινωνούν με μήνυμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση υποδοχής του Τμήματος Εκθέσεων exhibitions@gnto.gr .
Β) Συμμετοχή συνεκθετών στο εικονικό περίπτερο του ΕΟΤ στη Διεθνή Διαδικτυακή
Τουριστική Έκθεση ILTM VIRTUAL TOUR (17-19/11/2020 για τις χώρες Ασίας και Ειρηνικού,
23-25/11/2020 για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, 1-3/12/2020 για την
Βόρεια και Νότια Αμερική).
Ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει με εικονικό περίπτερο στη Διεθνή Διαδικτυακή Τουριστική Έκθεση
«ILTM VIRTUAL TOUR», η οποία θα πραγματοποιηθεί ως εξής: (17-19/11/2020 για τις
χώρες Ασίας και Ειρηνικού), 23-25/11/2020 για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την
Αφρική και 1-3/12/2020 για την Βόρεια και Νότια Αμερική).
Με την παρούσα πρόσκληση, ενημερώνουμε όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
ως συνεκθέτες στο εικονικό περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην ως άνω Έκθεση, για τα ακόλουθα:
Οι συνεκθέτες του ΕΟΤ θα διαθέτουν διακριτά ηλεκτρονικά ημερολόγια για τον καθορισμό
των συναντήσεών τους. Οι ενδιαφερόμενοι byers θα βλέπουν τον κύριο εκθέτη του
εικονικού περιπτέρου, αλλά εάν θέλουν να επισκεφθούν ηλεκτρονικά κάποιον συνεκθέτη
δε θα το αιτηθούν από τον κύριο εκθέτη, αλλά θα στείλουν αίτημα για συνάντηση
απευθείας μαζί του στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο του συνεκθέτη. Οι συναντήσεις ζητούνται
και διοργανώνονται μέσω των ατομικών/ιδιωτικών ημερολογίων που δικαιούνται οι
εκθέτες, ενώ δεν υπάρχει κεντρικό ημερολόγιο.
O EOT, λόγω των δυσμενών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία COVID19, θα καλύψει το κόστος συμμετοχής δύο ηλεκτρονικών ημερολογίων συναντήσεων ανά
συνεκθέτη, για δύο βδομάδες/αγορές εκ των τριών της επιλογής του, για ορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων, με τήρηση σειράς προτεραιότητας βάσει αιτήσεων συμμετοχής
(απαιτείται μόνο μία αίτηση συμμετοχής) .
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Συγκεκριμένα, ο κάθε συνεκθέτης του ΕΟΤ θα διαθέτει δύο σετ 32 διαδικτυακών
συναντήσεων για δύο βδομάδες/αγορές εκ των τριών της επιλογής του, ήτοι 64
διαδικτυακών συναντήσεων, διάρκειας 15 λεπτών έκαστο. Η διαδικτυακή διαμόρφωση
των συναντήσεων θα ξεκινά 10 ημέρες πριν την έναρξη κάθε εβδομαδιαίου κύκλου.
Οι συνεκθέτες που αποδέχονται τους ανωτέρω όρους καλούνται να αποστείλουν την
αίτηση συμμετοχής, η οποία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του
Ε.Ο.Τ. (www.gnto.gov.gr ενότητα «ΕΚΘΕΣΕΙΣ») έως τις 20-10-2020.
Σημαντικές πληροφορίες:
- Οι ώρες λειτουργίας της Έκθεσης είναι οι εξής:
1. 17-19 Νοεμβρίου, 14:00 μ.μ. -18:00 μ.μ. ώρα Σιγκαπούρης, ήτοι 8:00 π.μ. - 12:00
π.μ. ώρα Ελλάδας, για τις χώρες Ασίας και Ειρηνικού.
2. 23-25 Νοεμβρίου, 14:00 μ.μ. -18:00 μ.μ. ώρα Λονδίνου, ήτοι 16:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ.
ώρα Ελλάδας, για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική
3. 1-3 Δεκεμβρίου, 14:00 μ.μ. -18:00 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης, ήτοι 21:00 μ.μ. -01:00 π.μ.
ώρα Ελλάδας, για τη Βόρεια και Νότια Αμερική.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Οι συνεκθέτες μας παρακαλούνται να αναφέρουν στην αίτηση συμμετοχής
τους (πεδίο «μήνυμα» της ηλεκτρονικής φόρμας) για ποιες δύο βδομάδες/αγορές της
Έκθεσης εκ των τριών ενδιαφέρονται.
- Η ως άνω έκθεση διοργανώνεται από την «Reed Exhibitions Ltd» (Τηλ.: +44 20 8271 2171,
E-mail: EnquiryREC@reedexpo.co.uk )
- To site της Έκθεσης είναι το εξής: https://www.iltm.com/worldtour
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι συνεκθέτες μας μπορούν να απευθύνονται στην
κα Ιωάννα Διαμαντίδη, υπεύθυνη έκθεσης, Τμήμα Εκθέσεων ΕΟΤ (τηλ. 2108707011, e-mail:
diamantidi_i@gnto.gr) ή στην Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Γαλλίας (τηλ. 0033 142606575,
e-mail info@ot-grece.fr) ή εναλλακτικά να επικοινωνούν με μήνυμα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση υποδοχής του Τμήματος Εκθέσεων exhibitions@gnto.gr .
Γ) Συμμετοχή συνεκθετών στο εικονικό περίπτερο του ΕΟΤ στη Διεθνή Διαδικτυακή
Τουριστική Έκθεση IBTM WORLD VIRTUAL.
Ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει με εικονικό περίπτερο στη Διεθνή Διαδικτυακή Τουριστική Έκθεση
«IBTM WORLD VIRTUAL», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2020 .
Με την παρούσα πρόσκληση, ενημερώνουμε όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
ως συνεκθέτες στο εικονικό περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην ως άνω Έκθεση, για τα ακόλουθα:
Οι συνεκθέτες του ΕΟΤ θα διαθέτουν διακριτά ηλεκτρονικά ημερολόγια για τον καθορισμό
των συναντήσεών τους. Οι ενδιαφερόμενοι byers θα βλέπουν τον κύριο εκθέτη του
εικονικού περιπτέρου, αλλά εάν θέλουν να επισκεφθούν ηλεκτρονικά κάποιον συνεκθέτη
δε θα το αιτηθούν από τον κύριο εκθέτη, αλλά θα στείλουν αίτημα για συνάντηση
απευθείας μαζί του στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο του συνεκθέτη. Οι συναντήσεις ζητούνται
και διοργανώνονται μέσω των ατομικών/ιδιωτικών ημερολογίων που δικαιούνται οι
εκθέτες, ενώ δεν υπάρχει κεντρικό ημερολόγιο.
O EOT, λόγω των δυσμενών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία COVID19, θα καλύψει το κόστος συμμετοχής με ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο συναντήσεων ανά
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συνεκθέτη, για ορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, με τήρηση σειράς προτεραιότητας βάσει
αιτήσεων συμμετοχής.
Συγκεκριμένα, ο κάθε συνεκθέτης του ΕΟΤ θα διαθέτει ένα σετ 30 διαδικτυακών
συναντήσεων, διάρκειας 20 λεπτών έκαστο. Επιπλέον, κάθε εκθέτης θα διαθέτει μέχρι 4
badges δηλώνοντας υποχρεωτικά έναν βασικό εκπρόσωπο εκ των τεσσάρων. Πέραν από τα
προκαθορισμένα ραντεβού, υπάρχει η καινοτομία των «Walk up meetings», που
αποτελούν μη προγραμματισμένα ραντεβού χρηστών οι οποίοι είναι ταυτόχρονα online
στην πλατφόρμα, εντός του ορίου των 30 διαδικτυακών συναντήσεων.
Οι συνεκθέτες που αποδέχονται τους ανωτέρω όρους καλούνται αποστείλουν την αίτηση
συμμετοχής, η οποία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ε.Ο.Τ.
(www.gnto.gov.gr ενότητα «ΕΚΘΕΣΕΙΣ») έως τις 20-10-2020.
Σημαντικές πληροφορίες:
- Η έκθεση θα λειτουργεί 8-10 Δεκεμβρίου 2020, 07:00 π.μ. - 22:00 μ.μ. GMT, ήτοι 9:00 π.μ.
- 23:59 μ.μ. ώρα Ελλάδας.
- Η ως άνω έκθεση διοργανώνεται από την «Reed Exhibitions Ltd» (Τηλ.: +44 20 8271 2171,
E-mail: EnquiryREC@reedexpo.co.uk )
- To site της Έκθεσης είναι το εξής: https://www.ibtmworld.com/
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι συνεκθέτες μας μπορούν να απευθύνονται στην
κα Νικολέτα Λεκανίδη, υπεύθυνη έκθεσης, Τμήμα Εκθέσεων ΕΟΤ (τηλ. 2108707294, e-mail:
lekanidi_n@gnto.gr) ή εναλλακτικά να επικοινωνούν με μήνυμα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση υποδοχής του Τμήματος Εκθέσεων exhibitions@gnto.gr .
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση με περαιτέρω
διευκρινίσεις.
Ευχόμαστε σε όλους τους συνεκθέτες μας καλή επιτυχία.
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