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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ TC LEIPZIG 2022 

                                                      Διεθνής Εκθεση για Εναλλακτικό Τουρισμό και Caravaning                                                           
   Λειψία, 15-17 Νοεμβρίου 2022 

 
Στο πλαίσιο του νέου κύκλου εξωστρεφών δράσεών του τo Eλληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργανώνει 
Επιχειρηματική Αποστολή στη Διεθνή Εκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού και Caravaning TC Leipzig, στη 
Λειψία στις 15-17 Νοεμβρίου 2022. 
Η TC Leipsig είναι μία δυναμικά ανερχόμενη Εκθεση που απευθύνεται σε επαγγελματίες του τουρισμού 
τόσο στη Γερμανία όσο και σε πολλές άλλες χώρες και αφορά διάφορες μορφές τουρισμού, είτε 
παραδοσιακής μορφής, ή εναλλακτικής καθώς και άλλων τουριστικών προιόντων.  
Περιλαμβάνει  4 θεματικές ενότητες, (α) τουρισμό, (β) τροχόσπιτα, (γ) ποδηλασία και δραστηριότητες 
στη φύση, (δ) γαστρονομία με στόχο να αναδείξει εναλλακτικές μορφές τουρισμού και να καλύψει τις 
ανάγκες και επιθυμίες για τουρισμό και στις 4 εποχές του έτους με μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων για 
αναψυχή και διασκέδαση.  
Σημειώνεται ότι στην τελευταία διοργάνωση, παρότι πραγματοποιήθηκε εν μέσω πανδημίας, 
συμμετείχαν 342 εκθέτες που προέβαλαν τα προιόντα και τις υπηρεσίες τους σε περισσότερους από 
27.000 επισκέπτες-επαγγελματίες του χώρου.  
 
Με δεδομένη τη σταθερή άνοδο του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος στη χώρα μας και τον στόχο 
να επεκταθεί σε δωδεκάμηνη διάρκεια, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
διοργανώνει Επιχειρηματική Αποστολή δίνοντας την ευκαιρία σε ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις να 
έχουν επαφές με ξένες εταιρίες, Γερμανικές αλλά και από άλλες χώρες, για να συζητήσουν και να 
διερευνήσουν το έδαφος για νέες συνεργασίες και συμφωνίες.  
 
Πρόγραμμα 
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022  
Αναχώρηση από Αθήνα για Λειψία 
Πτήσεις Αθήαν-Μόναχο Α3802 08.30-10.10 & Μόναχο-Λειψία Α31488 (Lufthansa) 11.05-12.00                       
Μετάβαση σε Ξενοδοχείο 3* στο κέντρο της Λειψίας 
 
Τετάρτη 16 Noεμβρίου 2022 
09.00 Aναχώρηση για το Εκθεσιακό Κέντρο Λειψίας  
Υποδοχή από εκπρόσωπο της Eκθεσης, περιήγηση της Εκθεσης 
Συναντήσεις B2B σε stand εταιριών 
18.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
20.00 Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο 
 
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 
09.00: check out από το ξενοδοχείο, μετάβαση στην Εκθεση 
Συνέχεια επισκέψεων σε stand ξένων εταιριών για networking και Β2Β 
12.30 Αναχώρηση για το αεροδρόμιο  
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Πτήσεις Λειψία-Φραγκφούρτη Α31464 (Lufthansa) 14.25-15.20 & Φραγκφούρτη-Αθήνα Α3833 18.15-
22.05 
 
Πακέτο συμμετοχής: 980€ +ΦΠΑ * 
Περιλαμβάνονται: 

 
- Αεροπορικό εισιτήριο (με 1 βαλίτσα) 
- 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε κεντρικό Ξενοδοχείο 3* 15-17/11 

- Εισιτήριο εισόδου στην Εκθεση στις 16/11 και 17/11 

- Συναντήσεις με ξένες εταιρίες 

- Δείπνο στις 16/11 

- Υπηρεσίες Επιμελητηρίου 

*το ποσό έχει υπολογισθεί με την ισχύουσα διαθεσιμότητα αεροπορικού ναύλου (2/11/22),  

ενδέχεται να αναπροσαρμοσθεί σε περίπτωση ακριβότερου ναύλου 

 

Δήλωση Συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη με υπογραφή 
και σφραγίδα το συντομότερο και  μέχρι 27/10/22 το αργότερο στο y.patsiavos@ahk.com.gr.  
 
Πληροφορίες 
κ. Γιάννης Πατσιαβός, Senior Manager, τ.210 6419026, 6945234747, y.patsiavos@ahk.com.gr 
 
 
 
Με την αποστολή δήλωσης συμμετοχής η εταιρία αποδέχεται το Γενικό Κανονισμό Συμμετοχής σε  
Επιχειρηματικές Αποστολές του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (βλ. 
german-chamber.gr). 
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