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Πειραιάς 24/3/2021
ΠΕΙΡΑΙΑΣ:

Κύριο
ΓΙΑΝΝΗ ΜΩΡΑΛΗ
Δήμαρχο Πειραιά
ΠΕΙΡΑΙΑ

Κύριε Δήμαρχε,

Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του εμπορικού κόσμου της
πόλης μας, εκφράζουμε τα θερμά συγχαρητήρια μας, σε σας και τα στελέχη σας, για την
συμμετοχή του Δήμου Πειραιά με το “Destination Piraeus”, στην μεγαλύτερη τουριστική
έκθεση του κόσμου ITB Berlin.

Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που βιώνουμε, η συμμετοχή του Δήμου
μας σε μια τόσο μεγάλη έκθεση, είναι αξιοσημείωτη, γιατί δίνει την δυνατότητα να
μετέχει ενεργά ο Πειραιάς στον τομέα του τουρισμού και να αναδείξει παγκοσμίως τον
ρόλο του στον τομέα αυτό.

Σας συγχαίρουμε και πάλι και σας ενημερώνουμε ότι θα σταθούμε αρωγοί σε κάθε
προσπάθεια που κάνετε για την προβολή του Πειραιά, που θα συμβάλει σημαντικά στην
τόνωση της τουριστικής κίνησης και της αγοράς του.
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Με ιδιαίτερη τιμή,

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ

��
Το «Destination Piraeus» στην μεγαλύτερη τουριστική έκθεση του κόσμου. Για πρώτη φορά φέτος, ο
Δήμος Πειραιά, συμμετείχε με το Destination Piraeus στην ITB Berlin που πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά μέσω ειδικής πλατφόρμας, μεταξύ 9-12 Μαρτίου.
��
Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήσαμε σημαντικές και στοχευμένες ψηφιακές συναντήσεις με
επαγγελματίες της διεθνούς τουριστικής αγοράς, εκπροσώπους tour operators και εταιρειών
κρουαζιέρας, μέσα ενημέρωσης, καθώς και διαμορφωτές της κοινής γνώμης, δημοσιογράφους και
bloggers, με στόχο τη δικτύωση και την ενημέρωσή τους για την πόλη μας.
��
Το Destination Piraeus φιλοξενήθηκε, μεταξύ 250 συνεκθετών – φορέων και επιχειρήσεων από όλη
την Ελλάδα- στο διαδικτυακό περίπτερο του Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού , ο οποίος κάλυψε και το
κόστος συμμετοχής στην έκθεση.
Γιάννης Μώραλης Δήμαρχος Πειραιά : «Η συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην ΙΤΒ Berlin ήταν εξαιρετικά
σημαντική, καθώς είχαμε την ευκαιρία να αναδείξουμε στη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση παγκοσμίως,
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης μας στους τομείς του τουρισμού και της κρουαζιέρας. Παρά τη
δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, δεν σταματάμε να
αναζητούμε σύγχρονους τρόπους προβολής του Πειραιά και χαίρομαι ιδιαίτερα για την ανταπόκριση
που είχε η συμμετοχή μας μέσω του «Destination Piraeus», στους επαγγελματίες της διεθνούς
τουριστικής αγοράς. Ως Δημοτική Αρχή αξιοποιούμε όλους τους μηχανισμούς και τα σύγχρονα εργαλεία
που διαθέτουμε και με πιο δομημένο και τεχνοκρατικό τρόπο, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας
προκειμένου να είναι η πόλη μας ακόμα πιο εξωστρεφής».
Ανδριάνα Ζαρακέλη , Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας – Προβολής, Μέσων Ενημέρωσης και Αξιοποίησης
Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων :
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή μας στην ITB Berlin και το ενδιαφέρον που
επέδειξαν για την πόλη μας φορείς και επαγγελματίες της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Μέσω των
συναντήσεων αυτών, αναδείχθηκαν περαιτέρω τα μοναδικά χαρακτηριστικά αλλά και οι δυνατότητες
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του Δήμου μας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο τουρισμός κρουαζιέρας και η γαστρονομία».

