
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου στην Philoxenia 2017

Ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου στην προσπάθειά του να ενισχύσει την τουριστική ανάπτυξη του
τόπου συμμετέχει σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλου, τον Δήμο Νοτίου Πηλίου και την Ένωση

Ξενοδόχων του Ν. Μαγνησίας στην 33η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia που θα λάβει χώρα
στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης κατά το διάστημα 10-12 Νοεμβρίου.

Η Philoxenia αποτελεί σημείο συνάντησης των επαγγελματιών του κλάδου. Η διοργάνωση, οι
συμμετοχές και τα ποσοστά επισκεψιμότητας που έχουν σημειωθεί την καθιστούν κορυφαία

έκθεση στον τομέα του τουρισμού στα Βαλκάνια.

 Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετέχουν 13 Περιφέρειες της Ελλάδας. Ιδιαίτερα ενισχυμένες
παρουσιάζονται οι συμμετοχές των ξένων επαγγελματιών του κλάδου προερχόμενοι κυρίως από
την Τουρκία, την Σμύρνη, την Αίγυπτο, την Αυστρία, την Ρωσία, την Βουλγαρία, την Σερβία, την
Πολωνία, το Λουξεμβούργο, την Τσεχία, την Σλοβακία, το Περού, τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία.

Στα πλαίσια της διαδικασίας ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού και της προσέλκυσης νέων
επισκεπτών θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι ο “Ασιατικός Τουρισμός. Η Ελλάδα ως

προορισμός και ευρωπαϊκή πύλη” . Η Ελλάδα ως σταυροδρόμι των τριών ηπείρων και ως χώρα με
μακραίωνη ιστορία και πολιτιστική παράδοση αποτελεί πόλο έλξης για τους Ασιάτες Τουρίστες.

Ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου απευθύνει κάλεσμα στους επαγγελματίες του τόπου, οι οποίοι
παρακαλούνται να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή με την παρουσία τους στο περίπτερο του

δήμου, τη διανομή ή σε περίπτωση απουσία τους  την αποστολή διαφημιστικού υλικού, το οποίο να
προβάλλει τόσο την επιχείρησή τους όσο και τον τόπο ως ιδανικό τουριστικό προορισμό.  

Η Έκθεση αναπτύσσεται στα περίπτερα 13 και 15 . Ο δήμος μας με το VOLOS PELION it's true θα
βρίσκεται στο Περίπτερο 15 , σταντ 37. Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους εμπορικούς επισκέπτες

με την επίδειξη της επαγγελματικής τους κάρτας ή με το Δελτίο Εμπορικού Επισκέπτη, ενώ θα
πρέπει να έχει προηγηθεί online προεγγραφή στην ιστοσελίδα της έκθεσης

www.philoxenia.helexpo.gr/
Tο ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι το ακόλουθο:

Παρασκευή: 10:00-20:00 Μόνο για εμπορικούς επισκέπτες
Σάββατο: 10:00-20:00 Για εμπορικούς επισκέπτες & κοινό



 Κυριακή: 10:00-20:00 Για εμπορικούς επισκέπτες & κοινό
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα

της έκθεσης  www.philoxenia.helexpo.gr/


