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                                                                                                             6 Δεκεμβρίου 2022       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Διοργάνωση Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου 
στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “οοhh! LeisureWorlds 2023” 

Αμβούργο, 8-12 Φεβρουαρίου 2023 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς 
του σε επιλεγμένες εκθεσιακές εκδηλώσεις, διοργανώνει Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο στη 
Διεθνή Έκθεση Τουρισμού oohh! LeisureWorlds 2023 που θα πραγματοποιηθεί στο Αμβούργο 
στις 8-12 Φεβρουαρίου 2023. 
 
Πρόκειται για μία ανερχόμενη Έκθεση, μετεξέλιξη της REISEN HAMBURG, που περιλαμβάνει 7 
διαφορετικές θεματικές ενότητες σε ενιαίο τουριστικό show πολλαπλών δραστηριοτήτων και 
απευθύνεται σε επαγγελματίες του τουρισμού τόσο στην αγορά της Βόρειας Γερμανίας όσο και 
σε πολλές άλλες χώρες.  
 
Οι 7 επιμέρους ενότητες είναι REISEN HAMBURG (πακέτα διακοπών, εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, κλπ.), RAD HAMBURG (ποδηλασία), CARAVANING HAMBURG (τροχόσπιτα), 
KREUZFAHRTWELT HAMBURG (κρουαζιέρα), FOTOHAVEN HAMBURG (φωτογραφία, smartphone, 
drones), GENUSSREISE (τοπική γαστρονομία), InterDive (καταδυτικός τουρισμός). 
 
Στην πολυδιάστατη αυτή τουριστική Έκθεση προβάλλονται μεταξύ άλλων και κέντρα 
χαλάρωσης και ευεξίας spa, camping, ξενοδοχεία και καταλύματα, δραστηριότητες αναψυχής, 
Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού, ειδικές εκδόσεις ταξιδιωτικού περιεχομένου, ταξιδιωτικά 
πρακτορεία, υπηρεσίες μεταφοράς, πακέτα city-break, φυσιολατρικός τουρισμός, 
χαρακτηριστικά τοπικά εδέσματα, παραδοσιακά και delicatessen, κλπ. 
 
Στόχος της διοργάνωσης του Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου είναι να δώσει την ευκαιρία σε 
ελληνικές εταιρίες του χώρου να έχουν παρουσία ως εθνική συμμετοχή, να προβάλουν τα 
πακέτα και τις υπηρεσίες τους, να ενισχύσουν τη δικτύωσή τους στη διεθνή αγορά και να 
επιδιώξουν την εξασφάλιση νέων συνεργασιών και την προσέλκυση περισσότερων πελατών. 
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε Περιφέρειες, Δήμους και τοπικά Επιμελητήρια να έχουν 
παρουσία και να προβάλλουν την ελκυστικότητα της περιοχής τους επιδιώκοντας περαιτέρω 
ενίσχυση της επισκεψιμότητας, ενώ μπορούν να εκπροσωπήσουν συλλογικά εταιρίες, 
καταστήματα, αγροτικά προϊόντα, καλλιτεχνικά και τουριστικά είδη, βιομηχανίες-βιοτεχνίες και 
διάφορες συναφείς δραστηριότητες της περιφέρειάς τους. 
 
Το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο θα είναι σε κεντρικό σημείο του Hall ώστε να έχει 
αναγνωρισιμότητα και υψηλή επισκεψιμότητα, τύπου «χερσόνησος» με 3 πλευρές ελεύθερες σε 
διαδρόμους, θα έχει συνολική έκταση 36μ2 (6μΧ6μ). Προβλέπεται να περιλαμβάνει 4 stand για 
ενδιαφερόμενες εταιρίες, Περιφέρειες, Δήμους, Eπιμελητήρια, το καθένα έκτασης 9μ2 εκ των 
οποίων τα 2 είναι γωνιακά με 2 πλευρές ελεύθερες σε διαδρόμους και τα άλλα 2 ενδιάμεσα με 
1 πλευρά ελεύθερη σε διάδρομο.  
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Το κόστος ενοικίασης και πλήρους κατασκευής των stand είναι: 
- γωνιακό stand με 2 πλευρές σε διαδρόμους: 5.600€ (+ΦΠΑ) 
- ενδιάμεσο stand σε 1 πλευρά σε διάδρομο:   5.200€ (+ΦΠΑ) 

και περιλαμβάνει όλες τις χρεώσεις της Εκθεσης (καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο, 
υπηρεσίες προβολής, κόστος συν-εκθέτη), γραφικά, info-desk, ατομικό τραπέζι συναντήσεων 
με καρέκλες, φωτισμό, κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο, επικοινωνιακή προβολή, υποστήριξη 
δικτύωσης, κλπ. 
 
Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες και Φορείς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Ελληνικό Ομαδικό 
Περίπτερο στέλνοντας συμπληρωμένη τη συνημμένη Δήλωση Συμμετοχής στο 
y.patsiavos@ahk.com.gr μέχρι 22/12/22. 
 
Πληροφορίες: κ. Γιάννης Πατσιαβός, Senior Manager, y.patsiavos@ahk.com.gr, 
τ. 2106419026, 6945234747. 
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