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Με φυσική παρουσία η διεξαγωγή των διεθνών κλαδικών εκθέσεων στην 

Ισπανία 

 

Η νέα μετάλλαξη Όμικρον του κορωνοϊού SARS-CoV-19 έφερε καθοριστικές αλλαγές στην 

καθημερινότητα όλων και, παράλληλα, μεγαλύτερη αβεβαιότητα για την πορεία τόσο της 

πανδημίας όσο και των μέτρων για τη διαφύλαξη της μη μετάδοσής του ιού. Στον απόηχο αυτής, 

ένα σύνολο κρατών έλαβε επιπλέον μέτρα, προκειμένου να εμποδίσει τη μετάδοσή του με 

αποτέλεσμα πολλά δρώμενα να ακυρωθούν για ακόμη μία χρονιά. Επομένως, μία από τις 

σημαντικότερες εκθέσεις τουρισμού παγκοσμίως, η ITB, που είχε προγραμματιστεί για τις αρχές 

Μαρτίου τ.έ., στην πρωτεύουσα της Γερμανίας ακυρώθηκε, εξαιτίας της εξάπλωσης της 

μετάλλαξης Όμικρον και θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε διαδικτυακή μορφή. Αυτό 

οδήγησε πολλούς να θεωρήσουν αβέβαιη την πραγματοποίηση και άλλων, ίσης σημασίας 

εκθέσεων στην Ευρώπη, με την Ισπανία να διαβεβαιώνει ότι οι προγραμματισμένες 

εκθέσεις θα λάβουν χώρα κανονικά και με φυσική παρουσία.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι προ ολίγον ημερών, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, κ. Πέδρο Σάντσεθ 

δήλωσε ότι η χώρα κινείται σε γραμμή θεώρησης του κορωνοϊού στην ίδια βαθμίδα με τη γρίπη, 

μεταφέροντας, κατά αυτόν τον τρόπο, το μήνυμα ότι στην Ισπανία όχι μόνο δεν θα εφαρμοστούν 

περαιτέρω αυστηρότερα μέτρα αλλά αντίθετα θα προχωρήσουν στον περιορισμό των 

τελευταίων. Παράλληλα, η Κοινότητα της Μαδρίτης, ήδη από το τέλος του πρώτου κύματος του 

κορωνοϊού έχει υιοθετήσει πιο «χαλαρή» στάση, σε σύγκριση με άλλες Κοινότητες στην Ισπανία, 

διατηρώντας ανοικτά καταστήματα, χώρους θεάματος και εστιατόρια και αίροντας με τον καιρό 

περαιτέρω, διάφορους περιορισμούς σε αυτά (λχ ωράρια λειτουργίας). Κατά συνέπεια, 

λαμβάνοντας υπόψιν και την σπουδαία συμβολή του τουρισμού στην εθνική οικονομία, δεν 

εκπλήσσει τελικά το γεγονός ότι, εντός της επόμενης εβδομάδας, θα διεξαχθούν τρία δρώμενα 

με φυσική παρουσία που αφορούν τον τουρισμό, στην ισπανική πρωτεύουσα.  

Συνεπώς, τη Δευτέρα 17 του μηνός θα πραγματοποιηθεί το έβδομο συνέδριο (VII Foro) Hotusa 

Explora σε υβριδική μορφή, με φυσική παρουσία και διαδικτυακά, το οποίο θα παρακολουθήσει 

το Γραφείο μας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Συνέδριο αναμένεται να επισκεφτούν, με 

φυσική παρουσία, περί τα 520 άτομα, στο πολυτελές ξενοδοχείο Eurostars Madrid Tower, στο 

οποίο θα παρευρεθούν εκ των σημαντικοτέρων εγχώριων και παγκόσμιων τουριστικών 

παραγόντων, ενώ μεταξύ των ομιλητών θα είναι και η Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Τουρισμού, κα. Ρέγιες Μαρότο καθώς και οι Γενικοί Διευθυντές των Ryanair και EasyJet, ο 

Πρόεδρος της ισπανικής αεροπορικής Iberia και ο αντιπρόεδρος της Booking. Κύρια θεματική 

του Συνεδρίου είναι οι καινοτομίες, οι μεταφορές και οι τάσεις του τουριστικού τομέα.  

Την επομένη, 18 Ιανουαρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Ifema, επίσημου διοργανωτή 

εμπορικών εκθέσεων της Μαδρίτης, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία, 
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όπως και πριν από την έναρξη της πανδημίας, το ενδέκατο Συνέδριο της σημαντικότερης ένωσης 

των 33 μεγαλύτερων τουριστικών και ξενοδοχειακών εταιριών της Ισπανίας, Exceltur. Σύμφωνα 

με τα επίσημα στοιχεία που έχει ανακοινώσει ο φορέας, αναμένεται η συμμετοχή 1.200 ατόμων, 

οι οποίοι θα ενημερωθούν ενδελεχώς για την πορεία και το μέλλον του τουριστικού τομέα στην 

Ισπανία. Στο Συνέδριο, όπως και στο παρελθόν, θα συμμετάσχουν ηχηρά ονόματα και εταιρίες 

του τουριστικού κλάδου της Ισπανίας και όλου του κόσμου, όπως οι Γενικοί Διευθυντές των 

TripAdvisor και Hertz International, ο Πρόεδρος της ισπανικής σιδηροδρομικής Renfe καθώς και 

η Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού κα. Ρέγιες Μαρότο, μεταξύ άλλων. Το 

Γραφείο μας, έχοντας παρακολουθήσει επί σειρά ετών τα συγκεκριμένα Συνέδρια και 

διατηρώντας στενή επικοινωνία με την ένωση Exceltur, έχει προσκληθεί και θα παρακολουθήσει 

και τα δύο ανωτέρω δρώμενα.  

Τέλος, η σημαντικότερη έκθεση τουρισμού της Ιβηρικής και μεταξύ των σημαντικότερων 

παγκοσμίως, η Fitur, θα έχει τα εγκαίνιά της την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου στους χώρους του Ifema. 

Η έκθεση, τον Μάϊο  2021, είχε πραγματοποιηθεί  σε υβριδική μορφή και με φυσική παρουσία, 

ενώ φέτος οι διοργανωτές ευελπιστούν ότι θα έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από την έκθεση 

του 2019. Σημειώνεται ότι την εν λόγω έκθεση παρακολούθησαν τότε 143.000 επαγγελματίες 

επισκέπτες και 100.000 λοιποί επισκέπτες. Δεδομένου του πλήγματος που έχει δεχτεί ο 

τουριστικός τομέας της Ισπανίας αλλά και παγκοσμίως, η φετινή διοργάνωση όχι μόνο 

επανενώνει τους επαγγελματίες ανά την υφήλιο αλλά παράλληλα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι 

ο κορωνοϊός ναι μεν θα συνεχίσει να υπάρχει, ωστόσο μπορεί να αντιμετωπιστεί με την τήρηση 

των απαραίτητων μέτρων προστασίας και δεν μπορεί να εμποδίσει την επανεκκίνηση των 

ταξιδίων. Όσοι παρευρεθούν στη έκθεση οφείλουν να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 

αρνητικό μοριακό τεστ 24 ωρών καθώς και να φορούν συνεχώς μάσκα FPP2. Τη φετινή έκθεση 

θα πλαισιώνουν 600 εκθέτες, με την συμμετοχή 7.000 εταιριών, ενώ αναμένεται να την 

επισκεφτούν σημαντικά πρόσωπα του τουριστικού τομέα, όπως Γενικοί Γραμματείς και 

Πρόεδροι και Διευθύνων Σύμβουλοι εταιρειών. Ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων, 

τόσο επισκεπτών όσο και επαγγελματιών του χώρου, αναμένεται να φτάσει τους 90.000. 

Πέρα των προαναφερόμενων εκθέσεων, στην Ισπανία έχουν ανακοινωθεί και άλλες εκθέσεις 

κατά τη διάρκεια του έτους, όπως οι εκθέσεις μόδας, αξεσουάρ και κοσμημάτων, Momad, 

Bisutex, Madridjoya και Intergift (Mαδρίτη, 2-6.02.2022), καθώς και η σημαντικότερη έκθεση 

κινητής τηλεφωνίας, τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας Mobile World Congress Barcelona (28.2-

3.3.2022), την οποία ο Γενικός Διευθυντής της διοργανώτριας αρχής GSMA, με ανακοίνωσή του 

κατέστησε σαφές με δημόσια ανακοίνωσή του, ότι η έκθεση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με 

φυσική παρουσία.  
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