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             ΠΡΟΣ

1. Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου

2. Επιχειρήσεις – Φορείς  σχετικών   
   κλάδων Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

       σχετικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Έκθεση WTM 2022, που θα 
διεξαχθεί στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας, κατά το χρονικό διάστημα  7 – 9 Νοεμβρίου 2022, εντός 
του Εθνικού περιπτέρου του Ε.Ο.Τ.

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμμετάσχει μέσω του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WTM 2022, που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της 
Μεγάλης Βρετανίας, κατά το χρονικό διάστημα 07 - 09 Νοεμβρίου 2022. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει 
θέσει ως προτεραιότητα την ανάδειξη της Πελοποννήσου ως τουριστικό προορισμό. Η προβολή του 
προορισμού της Πελοποννήσου με την ποικιλομορφία που τη διακρίνει και τις υψηλού επιπέδου 
τουριστικές υποδομές της συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση του εισερχόμενου στην περιοχή 
τουρισμού και στην τόνωση της υπεραξίας της πελοποννησιακής οικονομίας. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμμετέχει με μονό περίπτερο (booth), εντός του Εθνικού περιπτέρου 
του Ε.Ο.Τ., προκειμένου να υλοποιηθούν οι ενέργειες και οι δράσεις που απαιτούνται για την προώθηση 
της καμπάνιας τουριστικής προβολής του προορισμού «Πελοπόννησος». Η WTM αποτελεί κορυφαίο 
παγκόσμιο γεγονός για την ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία, αφού είναι μία από τις εκθέσεις που 
συγκεντρώνει κάθε χρόνο τα βλέμματα και το ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο. Προσφέρει το κατάλληλο 
πλαίσιο για επαγγελματικές συναντήσεις με Buyers και για Networking. Η παρουσία της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου κρίνεται απαραίτητη, με στόχο την διεξαγωγή στοχευμένων B2B συναντήσεων με 
δυνητικούς πελάτες από τον παγκόσμιο ιστό και την εν γένει ενίσχυση και ανάπτυξη της τουριστικής 
εικόνας και ταυτότητας του Προορισμού στο εξωτερικό.

Παρακαλούνται, οι φορείς - επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο και επιθυμούν 
να συμμετάσχουν μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
αποστέλλοντας συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση στο e-mail: tourismos@arcadia.gr, έως και την 
6η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη.

Ο μέγιστος αριθμός των επιχειρήσεων - φορέων που θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν μέσω της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι δέκα (10), με μέγιστο όγκο υλικού (μόνον έντυπο υλικό προβολής) ανά 
φορέα 1 κουτί διαστάσεων 26 χ 30 χ 21 (κούτα φωτοτυπικού χαρτιού Α4) και βάρους 5-6 kg.

Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνει με χρονική σειρά προτεραιότητας αλλά και σύμφωνα με την ανάγκη 
εκπροσώπησης κατά το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών Ενοτήτων.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.
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