Δελτίο Τύπου

550 από τους σημαντικότερους επαγγελματίες
του Βρετανικού Τουρισμού στην Costa Navarino
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, Αθήνα –Το
ετήσιο συνέδριο της ABTA Travel Convention
2015 που πραγματοποιήθηκε από τις 12 μέχρι και
τις 14 Οκτωβρίου 2015, ολοκληρώθηκε σήμερα
με τεράστια επιτυχία στην Costa Navarino.
Κατά την διάρκεια του τριήμερου συνεδρίου,
περισσότερα από 500 Τουριστικά Πρακτορεία,
σύμβουλοι επιχειρήσεων, αεροπορικές εταιρίες
και κορυφαίοι φορείς που διαμορφώνουν την
τουριστική κίνηση και τις τάσεις της Βρετανικής
τουριστικής αγοράς παρευρέθηκαν στη Costa Navarino.
Μετά την επιτυχημένη συμμετοχή για την διεκδίκηση της διοργάνωσης του συνεδρίου στη
χώρα μας, με προετοιμασία πάνω από ένα χρόνο, η Πελοπόννησος και η Costa Navarino
φιλοξένησαν ένα από σημαντικότερα συνέδρια Τουρισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Το συνέδριο της ΑΒΤΑ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία προβολής για την χώρα μας, την
Πελοπόννησο
και
την
Costa
Navarino σε
ορισμένους
από
τους
πλέον
αναγνωρισμένους επαγγελματίες
του
τουρισμού
της
Μεγάλης
Βρετανίας.
Ο Mark Tanzer, Γενικός Διευθυντής της ABTA δηλώνει «Καθώς το συνέδριο της ABTA
Travel Convention έλαβε τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τους οικοδεσπότες
μας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον ΕΟΤ, καθώς και το σύνολο των χορηγών μας από
το Ηνωμένο Βασίλειο, που κατέστησε δυνατή την φετινή διοργάνωση.
Η
φετινή
εκδήλωση
ήταν
πραγματικά
φανταστική, με πάνω από 550 άτομα που
απόλαυσαν
μια
σειρά
από
εξαιρετικούς
ομιλητές, καθώς και την ευκαιρία να γνωρίσουν
από κοντά την πανέμορφη Costa Navarino. Τα
σχόλια που λάβαμε εκ μέρους των εκπροσώπων
μας ήταν άκρως θετικά και είμαι βέβαιος ότι
πολλοί από αυτούς θα επισκεφτούν και πάλι την
Ελλάδα στο εγγύς μέλλον.»
Σχετικά ο Στέφανος Θεοδωρίδης, Vice Chairman and Μanaging Director της TEMEΣ
αναφέρει «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που η ABTA Τravel Convention επέλεξε την
Πελοπόννησο και την Costa Navarino για το 61ο συνέδριό της και χαιρόμαστε που
συμβάλλαμε στην προσπάθεια προσέλκυσης του συνεδρίου, που θα έχει σημαντικά οφέλη,
τόσο για την περιοχή όσο και για την χώρα.»

Τόσο η διαδικασία προετοιμασίας, όσο και η συμμετοχή και η διοργάνωση του συνεδρίου
αποτελούν ένα παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης, της
Περιφέρειας της Πελοποννήσου, των Δήμων και άλλων τοπικών φορέων, καθώς και
ιδιωτικών επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας την ανάγκη συνεργασιών και συνεργιών για την
επίτευξη κοινών στόχων με σημαντικό όφελος για όλους.
Για την επιτυχημένη διεκδίκηση της διοργάνωσης του συνεδρίου της ΑΒΤΑ συνεργάστηκαν
η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ, η Αegean Airlines και η
TEMEΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το
www.costanavarino.com
-EndsCosta Navarino
H Costa Navarino είναι ο διεθνής, τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα.
Βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500
χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι ο σεβασμός για το
περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή,
βρίσκονται δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων, The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin
Resort Costa Navarino, το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα The Dunes Course, το
Anazoe Spa, το συνεδριακό κέντρο House of Events, ειδικά σχεδιασμένοι χώροι για παιδιά, καθώς
και ένα ευρύ φάσμα χώρων γαστρονομίας, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο
Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ The Bay Course.
Οι πιο πρόσφατες διακρίσεις της Costa Navarino συμπεριλαμβάνουν τα: Tourism for Tomorrow
Awards 2014, World Travel Awards 2014, World Golf Awards 2014, National Champions στα
European Business Awards 2014/15 και Great Taste Awards 2014. Επίσης, το Anazoe Spa έχει
επιλεγεί από τη Vogue ως ένα από τα ‘most magical spa breaks’ για το 2015. Παράλληλα, την Costa
Navarino επέλεξαν οι Βρετανοί τουριστικοί πράκτορες (ABTA) για να πραγματοποιήσουν το ετήσιο
συνέδριο τους “The Travel Convention”, το 2015.
ABTA’s annual Convention
Η ABTA είναι o Σύνδεσμος Βρετανών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων της ΜΒ για πάνω από 65 έτη.
Σκοπός της είναι να στηρίξει και να προωθήσει μια αειφόρο τουριστική βιομηχανία, καθώς και να
ανταποκρίνεται στην εμπιστοσύνη των πελατών της.
Η ABTA ξεχωρίζει για την υποστήριξη, την προστασία και την τεχνογνωσία που προσφέρει. Αυτό
σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορούν να εμπιστεύονται τόσο την ABTA, όσο και τα μέλη της. Η
ΑΒΤΑ εξασφαλίζει υψηλού επίπεδου
υπηρεσίες, με στόχο
οι ταξιδιώτες να
παραμένουν
ικανοποιημένοι για τις υπηρεσίες που αγοράζουν από τα μέλη της.
Παράλληλα, H ΑΒΤΑ βοηθάει τα μέλη της και τους πελάτες της να πλοηγηθούν στο καθημερινά
μεταβαλλόμενο περιβάλλον του τουρισμού, δημιουργώντας συνεχώς καλύτερα πρότυπα, συστήματα
οικονομικής προστασίας, την υπηρεσία επίλυσης παραπόνων στην περίπτωση που χρειαστεί, την
παροχή καθοδήγησης σχετικά με θέματα αειφορίας, υγείας και ασφάλειας εξασφαλίζοντας την
Τουριστική βιομηχανία.

Η ABTA έχει σήμερα 1.200 μέλη περίπου, με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών στο Ηνωμένο Βασίλειο
32,07 δισ. £ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τις υπηρεσίες της ΑΒΤΑ και την βοήθεια
που μπορεί να προσφέρει στο βρετανικό ταξίδι, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον παρακάτω ιστότοπο
www.abta.com.
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