ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
για συμμετοχή σε διαδικτυακά εργαστήρια για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα
Ο Δήμος Παξών διοργανώνει την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, στις 15:00 μ.μ.
διαδικτυακά εργαστήρια (workshops) με θέμα «Τουρισμός και Κρουαζιέρα» και «Ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού
τουριστικού προϊόντος κρουαζιέρας» αντίστοιχα.
Οι εισηγητές μας καταξιωμένοι στον χώρο της Τουριστικής Βιομηχανίας και της Κρουαζιέρας θα παρουσιάσουν θέματα
που αφορούν την κρουαζιέρα και τον τουρισμό στην Ελλάδα και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη
ενός ανταγωνιστικού προορισμού κρουαζιέρας ενώ θα συζητηθούν τα νέα δρομολόγια και πακέτα διακοπών
κρουαζιέρας που προωθούνται μέσα από το έργο THEMIS προκειμένου ο Λιμένας του Γάιου στους Παξούς να
αποτελέσει σημαντικός προορισμός πολυτελούς κρουαζιέρας και να συνδέεται με άλλα λιμάνια της περιοχής της
Αδριατικής – Ιονίου (Κέρκυρα, Μανφρεντόνια, Μπαρλέττα, Μπάρι, Μονόπολι, Μπρίντιζι, Γκαλίπολη).
Στο πλαίσιο των εργαστηρίων, μεταξύ άλλων θα καλυφθούν τα παρακάτω θέματα:
Ο τουρισμός κρουαζιέρας στην Ελλάδα και στην μετά covid-19 εποχή
Οι σύγχρονες προκλήσεις των Λιμένων του Ιονίου προκειμένου να δεχτούν δρομολόγια πολυτελούς
κρουαζιέρας
Βιώσιμος τουρισμός
Η κρουαζιέρα ως βασικός μοχλός για τον τουρισμό και την τοπική αγορά
Ο Λιμένας του προορισμού ως βασικός παράγοντας πολυτελούς κρουαζιέρας
Σχεδιάζοντας την πολυτελή κρουαζιέρα στους Παξούς
Ψηφιακή προβολή τουριστικού προϊόντος - Ο πολιτισμός στην υπηρεσία του τουρισμού μέσω της διάδοσης
διαμεσικών εμπειριών
Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας την Φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εδώ μέχρι την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου
2021.
Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν στα Ελληνικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Webex στους παρακάτω
συνδέσμους:
o Εργαστήριο «Τουρισμός και Κρουαζιέρα», Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, 15:00 μ.μ. ΕΔΩ
o Εργαστήριο «Ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος κρουαζιέρας», Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου
2021, 15:00 μ.μ. ΕΔΩ
Για πληροφορίες: Νάντια Καρρά, n.karra@lp.gr, Living Prospects Ltd., εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου Παξών για το
έργο THEMIS.
Τα εργαστήρια διοργανώνονται από τον Δήμο Παξών με την τεχνική υποστήριξη της ένωσης εταιριών Living Prospects
ΕΠΕ – Com&Com, στο πλαίσιο του έργου THEMIS ‘Territorial and Maritime Networks supporting the small cruises
development’ το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.
Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας και την ενεργό συμμετοχή σας.
Με εκτίμηση,
Δήμος Παξών

