Παρακαλούμε μην στέλνετε τις απαντήσεις σας σε αυτή τη διεύθυνση
Μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΗΑΤΤΑ στη διεύθυνση: hatta@hatta.gr και στο τηλ 210-9223522
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: HATTA: Επίσκεψη τουριστικών γραφείων στη Χαλκιδική
Mε μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από τον ΗΑΤΤΑ, ταξίδι γνωριμίας εκπροσώπων τουριστικών γραφείων στη
Χαλκιδική. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 26 μέχρι 28 Μαρτίου και έδωσε την ευκαιρία στους
εκπροσώπους των τουριστικών γραφείων να γνωρίσουν την τουριστική προσφορά της περιοχής και να
αναπτύξουν νέες συνεργασίες με στόχο την τουριστική της ανάπτυξη. Το ταξίδι διοργανώθηκε έπειτα από
πρόσκληση του Οργανισμού Ανάπτυξης της προ του Άθω περιοχής.
Τις εκδηλώσεις του ταξιδιού, τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Λάζαρος Λαζάρου, Δήμαρχος Αρναίας,
τουριστικά γραφεία, μέλη του ΗΑΤΤΑ, ξενοδόχοι και επαγγελματίες της περιοχής (μέλη του Οργανισμού), οι οποίοι
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για το άνοιγμα νέων επαγγελματικών συνεργασιών. Την αποστολή του ΗΑΤΤΑ,
η οποία έτυχε ιδιαίτερης φροντίδας από την κα. Μαρία Πάππα, Συντονίστρια του Προγράμματος Προβολής,
συνόδευσαν οι κκ Βασίλης Κοντός, Γενικός Έφορος, Γιώργος Λουμίτης, Ταμίας και Βασιλική Σκάγια, Μέλος του ΔΣ
του Συνδέσμου μας
Μία από τις δραστηριότητες του ΗΑΤΤΑ είναι τα ταξίδια γνωριμίας (fam trips), μέσα από τα οποία δίνεται η
δυνατότητα στα τουριστικά γραφεία να γνωρίσουν έναν τόπο και τους επαγγελματίες του, ώστε να ανοίξει ο
δρόμος για νέες επαγγελματικές γνωριμίες και συνεργασίες.
Μέσα στο 2010 θα ακολουθήσουν και άλλα ταξίδια γνωριμίας, τόσο σε προορισμούς της Ελλάδας όσο και του
εξωτερικού.
Χορηγοί και υποστηρικτές του συγκεκριμένου fam trip ήταν: Aegean Airlines, Meli Tours, Μακεδονικά Ξενοδοχεία,
Pap Corp, Metropolitan Hotel, Μακεδονίτικοι Ξενώνες «Αγ. Βαρβάρα», Aristoteles Hotel & Spa, Athos Cruises,
Restaurant Κρητικός, Germany Hotel.
Για φωτογραφικό υλικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο ΗΑΤΤΑ
Γραφεία Συνδέσμου: Τηλ. 210 9223522, Fax: 210 9233307
Email: hatta@hatta.gr, Web site: www.hatta.gr
Διεύθυνση ΗΑΤΤΑ: 6973 043504 (κα Άννα Ανυφαντή)

