ΣΥΜΜΔΤΟΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΔΙΟΥ Δ.Ο.Τ. ΜΔΓΑΛΗΣ ΒΡΔΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΡΛΑΝΓΙΑΣ ΣΔ
ΔΙΓΙΚΔΣ ΔΚΓΗΛΩΣΔΙΣ ΤΟ ΔΤΟΣ 2011
Τν Γξαθείν ηνπ Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Θξιαλδίαο ην έηνο 2011 ζπκκεηείρε ζηηο θάηωζη εηδηθέο
εθδειώζεηο, κε ζθνπό ηελ ελδπλάκωζε ηωλ ζρέζεώλ ηνπ κε ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο key players
ηεο βξεηαληθήο ηνπξηζηηθήο αγνξάο.


5 Μαρτίου 2011: Σπκκεηνρή ζε εθδήιωζε Μ & ΘΤ awards

Η εθδήιωζε Μ & ΘΤ awards αθνξνύζε ζηε βξάβεπζε ηωλ θαιύηεξωλ ζηειερώλ θαη γξαθείωλ
ζπλεδξηαθνύ ηνπξηζκνύ θαη δηνξγαλώζεθε από ηε γλωζηή εηαηξεία Cat Publications. Η ηειεηή
έιαβε ρώξα ζην μελνδνρείν Park Plaza Westminster bridge. Ο Γξαθείν ηνπ ΕΟΤ Μ. Βξεηαλίαο &
Θξιαλδίαο ζπκκεηείρε κε ηξαπέδη θαη θαιεζκέλνπο από ζεκαληηθέο εηαηξείεο ηνπ ρώξνπ (Banks
Sadler, The Ultimate event Company, Conference Contacts Ltd, Venues Events Management).
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13 Μαρτίου 2011: Σπκκεηνρή ζε εθδήιωζε γηα ηελ πξνβνιή ηεο δηνξγάλωζεο ηωλ
Special Olympics πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2011 ζηε ρώξα καο θαηά ην ρξνληθό
δηάζηεκα 25/6/ - 4/7/2001

Η εθδήιωζε έιαβε ρώξα ζην θεληξηθό ακθηζέαηξν ηνπ Σπλεδξηαθνύ Ιέληξνπ ηνπ Δνπβιίλνπ
(The Convention Centre Dublin), κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Εζληθήο Οκάδαο ηεο Θξιαλδίαο,
δεκνζηνγξάθνπο θαη θίινπο ηωλ αζιεκάηωλ.
Ιαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήιωζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νκηιίεο από ηελ Ειιελίδα Πξέζβε ζηελ
Θξιαλδία,

εθπξνζώπνπο

ηεο

Θξιαλδηθήο

Οιπκπηαθήο

Επηηξνπήο

αιιά

θαη

δηάζεκεο

πξνζωπηθόηεηεο από ην ρώξν ηνπ αζιεηηζκνύ θαη ηνπ ηύπνπ. Παξνπζηάζηεθαλ, επίζεο,
παξαδνζηαθνί ρνξνί ηεο Θξιαλδίαο, αιιά θαη ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα πνπ παξνπζίαζε ηε
ρνξνγξαθία ηνπ Ζνξκπά.
Τν Γξαθείν ηνπ ΕΟΤ Μ. Βξεηαλίαο & Θξιαλδίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξεζβεία ηεο Ειιάδαο
ζηελ Θξιαλδία, ζπκκεηείρε κε πεξίπηεξν πνπ πξνκήζεπε ην θνηλό (πεξηζζόηεξνη από 1.000
επηζθέπηεο) κε δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα γηα ηελ Ειιάδα, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο
αγώλεο.
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19 Νοεμβρίου 2011: Σπκκεηνρή ζε εθδήιωζε πνπ δηνξγάλωζε ν tour operator SUNVIL
κε ζέκα «Πξνώζεζε ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ γηα ην έηνο 2012».

Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Θξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηελ εηήζηα εθδήιωζε ηνπ
independent tour operator SUNVIL, πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2011 ζην Strawberry
Hill House, κε ζέκα «Πξνώζεζε ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ γηα ην έηνο 2012». Οη ππάιιεινη ηνπ
Γξαθείνπ απάληεζαλ ζε εξωηήζεηο ηωλ θαιεζκέλωλ θαη πξνέβαιαλ ην ηνπξηζηηθό πξνϊόλ ηεο
Χώξαο, ελώ έγηλε παξνπζίαζε ζηνπο παξεπξηζθόκελνπο ηωλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ ζηελ
Ειιάδα.
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