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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Εύβοιας στην διεθνή έκθεση τουρισμού Travel Turkey Izmir 2015

Το Επιμελητήριο Εύβοιας θα συμμετάσχει στις 10-13 Δεκεμβρίου 2015 στην διεθνή έκθεση τουρισμού Travel Turkey Izmir, στεγαζόμενο σε περίπτερο του ΕΟΑΕΝ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ), με στόχο την τουριστική προβολή της Εύβοιας και των τουριστικών υπηρεσιών της. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο νέο υπερσύγχρονο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Σμύρνης. 
Η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου εντάσσεται στο πλαίσιο ενός στοχευμένου και φιλόδοξου σχεδίου του Φορέα που εστιάζει τόσο στις άμεσες ανάγκες διασφάλισης βιώσιμων συνθηκών του τουριστικού προϊόντος, όσο και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Τουριστικού Τομέα. 
Με την συμμετοχή του στην διεθνή έκθεση τουρισμού Travel Turkey Izmir, το Επιμελητήριο αποσκοπεί να επενδύσει  άμεσα - για την Εύβοια και τις επιχειρήσεις της - στην δυναμική που παρουσιάζει η τουρκική τουριστική αγορά αλλά και η αναμενόμενη πολύ μεγάλη αύξηση του αριθμού των τούρκων επισκεπτών προς την χώρας μας το 2016 (σύμφωνα και με τις εργασίες του Φόρουμ με θέμα «Προοπτικές Ανάπτυξης Τουρισμού των Ελληνικών Νησιών - Επιχειρηματικότητα - Τεχνολογία - Καινοτομία», που πραγματοποιήθηκε στην Ζάκυνθο τον περασμένο μήνα), σε μια εποχή όπου ο τουρισμός αντιπροσωπεύει έναν από τους πιο ανθεκτικούς τομείς ενάντια στην κρίση, έναν πυλώνα ανάκαμψης, ανάπτυξης, και ανταγωνισμού. 
Στοχεύοντας τα ανωτέρω το Επιμελητήριο καλεί τις τουριστικές επιχειρήσεις του νομού να στείλουν διαφημιστικά  έντυπα και ψηφιακό υλικό προβολή τους για να διανεμηθεί από τον Εκπρόσωπο του Φορέα στην εν λόγω έκθεση. 
Τα έντυπα και το υλικό προβολής θα πρέπει να σταλούν έως τις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015  στα γραφεία της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου, Ελ. Βενιζέλου 12 – 34100 Χαλκίδα. 
(Υπευθ. Επικοινωνίας για την δράση : Αρτεμησία Χαρίτου, Κωνσταντίνος Μακρής και Κωνσταντίνα Κάντα,  τηλ. 2221022885, 2221023510). 
Επισημαίνεται ωστόσο ότι στο Περίπτερο του Επιμελητηρίου μπορούν να παρευρεθούν και να συμμετάσχουν σε όλες τις εργασίες της έκθεσης και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες με ιδία έξοδα. 

