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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
Διεθνής Τουριστική Έκθεση ‘ITB BERLIN 2019’ 

 
Επιτυχημένη και με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα υπήρξε η παρουσία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας σε κοινό 

περίπτερο με το Δήμο Κέρκυρας, για δεύτερη συνεχή χρονιά, στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ‘ITB BERLIN’ 

(www.itb-berlin.com) που πραγματοποιήθηκε από 6-10 Μαρτίου 2019 στο εκθεσιακό κέντρο Messe Berlin του 

Βερολίνου στην Γερμανία.  

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας εκπροσωπήθηκε από τον Α’ Αντιπρόεδρο κ. Νίκο Χειρδάρη, τον κ. Βασίλη Καλούδη, 

Υπεύθυνο Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων και Πρόεδρο του Τουριστικού Τμήματος, την κ.α Αγγελική 

Σκολαρίκη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Τουριστικού Τμήματος, την κ.α Μαρία 

Γαστεράτου Προϊσταμένη Εμποροβιομηχανικού Τμήματος και την κα Κωνσταντίνα Κόλλα, υπάλληλο της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας. 

Η Διεθνής Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου είναι μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις παγκοσμίως για 

τους επαγγελματίες του είδους. Η Κέρκυρα ήταν παρούσα δυναμικά με δικό της αυτόνομο περίπτερο. Το 

Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνεργασία με το Δήμο Κέρκυρας έδωσε την ευκαιρία στους Κερκυραίους τουριστικούς 

επιχειρηματίες να έχουν το δικό τους χώρο για να κάνουν τις επαγγελματικές τους συναντήσεις με σκοπό τη δικτύωση 

και το κλείσιμο επαγγελματικών συμφωνιών με τους παγκόσμιους παράγοντες του τουριστικού κλάδου. 

Το ενδιαφέρον για το περίπτερο της Κέρκυρας ήταν έντονο και η επισκεψιμότητα πολύ μεγάλη τόσο τις τρεις πρώτες 

μέρες που αφορούσε τους επαγγελματίες του τουρισμού όσο και τις δύο επόμενες, όπου η έκθεση ήταν ανοιχτή και 

για το κοινό. Τα μηνύματα για τη νέα τουριστική περίοδο είναι ενθαρρυντικά και η Κέρκυρα διατηρεί σταθερά τις 

δυνάμεις της στη Γερμανική αγορά. Την έκθεση ΙΤΒ κάλυψαν συνολικά περίπου 5.000 διαπιστευμένοι 

δημοσιογράφοι από 76 χώρες και περίπου 450 bloggers από 34 χώρες. 

Το περίπτερο της Κέρκυρας απέσπασε και φέτος ιδιαιτέρως κολακευτικά σχόλια, ενώ το επισκέφθηκαν  καταξιωμένα 

στελέχη του παγκόσμιου τουριστικού γίγνεσθαι, η Υπουργός Τουρισμού κα. Έλενα Κουντουρά,  ο Πρώην 

Υφυπουργός Τουρισμού Αναστάσιος  Λιάσκος, ο Γεν. Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Κώστας Τσέγας, ο Πρόεδρος του ΕΟΤ 

κ. Χαράλαμπος Καρίμαλης, η Αντιπρόεδρος του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροματίδου, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γρηγόρης Τάσιος, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου IKOS – SANI και πρώην 

πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, Tour Operators, Opinion makers, bloggers, εκπρόσωποι ΜΜΕ, αλλά και 

επιχειρηματίες του τουρισμού. 

Ειδικά για το τρέχον έτος, αναμένεται να συνεχισθεί η ανοδική πορεία των δεικτών του παγκόσμιου τουρισμού με 

μεγαλύτερη σταθερότητα, μετά και την παγκόσμιο οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τις παρούσες τάσεις, ο Π.Ο.Τ. 

προβλέπει αύξηση μεγαλύτερη του μέσου όρου του 3,8% που είχε αρχικά προβλεφθεί για τη δεκαετία 2010-2020. 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας θα συνεχίσει να βοηθάει εμπράκτως το νησί, ούτως ώστε να παραμένει σταθερά στη 

πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, αλλά συγχρόνως να αναπτύξει καινούργια δυναμική, 

συμβαδίζοντας με τις νέες απαιτήσεις του διαρκώς μεταβαλλόμενου τουριστικού προϊόντος. 

Τέλος, ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει σε όλους εκείνους που στήριξαν αυτή την προσπάθεια, επαγγελματίες-μέλη του 

Επιμελητηρίου που συνέδραμαν αποφασιστικά προσφέροντας τοπικά προϊόντα ή απαραίτητο υλικό. 

 

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και 

Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων                   

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 
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