Ο Ν. Λάρισας στη «PHILOXENIA 2008» με στόχο την προσέλκυση εσωτερικού και βαλκανικού τουρισ

ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΔΚ
Λ. Κατσαρός: Δύσκολες οι διεθνείς συγκυρίες, αλλά δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια
προβολής του νομού

Στοχεύοντας στην προσέλκυση τουριστών από την Ελλάδα αλλά και το χώρο των
Βαλκανίων, η Νομαρχία Λάρισας σε συνεργασία με την ΤΕΔΚ και ιδιώτες τουριστικούς
επιχειρηματίες μετέχει από χθες στην 24η Έκθεση «Φιλοξένια» (PHILOXENIA 2008)

Η Έκθεση άνοιξε τις πύλες της το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, οπότε και έγιναν
τα εγκαίνια από τον Υπουργό Τουρισμού κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο.

Για τη στήριξη της λαρισαϊκής συμμετοχής, μετέβη στο περίπτερο του ν. Λάρισας ο
νομάρχης κ. Λουκάς Κατσαρός, συνοδευόμενος από την αντινομάρχη Τουρισμού κ. Ρένα
Καραλαριώτου και την Πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουρισμού κ. Βαρβάρα
Ζαχαρακούλη.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, το περίπτερο επισκέφθηκε και ο Υπουργός Τουρισμού κ.
Σπηλιωτόπουλος.

Επίσκεψη έκανε και ο οικοδεσπότης νομάρχης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, που υπογράμμισε
τη στενή συνεργασία των δυο Νομαρχιών, αλλά και τα πολύ φιλικά αισθήματα που τρέφουν
για τη Λάρισα οι Θεσσαλονικείς, που όλο και πιο πολύ επισκέπτονται και χαίρονται τις
ομορφιές του νομού.
Το περίπτερο του ν. Λάρισας είναι φέτος μεγάλο και καλαίσθητο και από χτες προσελκύει
σημαντικό ενδιαφέρον από κοινό, τουριστικούς πράκτορες και στελέχη τουριστικών
φορέων από όλη της Ελλάδα.

Ο νομός Λάρισας εκπροσωπείται σταθερά στη «Φιλοξένια», τη μεγαλύτερη τουριστική
Έκθεση της χώρας, με αποτέλεσμα η διοίκηση της Έκθεσης να του απονείμει και την
τιμητική διάκριση του «Χρυσού Μέλους», αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικής
προβολής που καταβάλλει.
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Ο νομός Λάρισας προβάλλει και φέτος τους ορεινούς όγκους του και, κυρίως τα παράλια
του, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία του, δεδομένου ότι η Έκθεση αποσκοπεί κυρίως στον
εσωτερικό και βαλκανικό τουρισμό, όπου η θάλασσα έχει τον πρώτο λόγο. Στους
επισκέπτες διανέμονται πληροφοριακά φυλλάδια με όλες τις πληροφορίες, αφίσες, αλλά
και φυλλάδια που διακινούν οι επιχειρήσεις με τα τηλέφωνά, τις διευθύνσεις τους κλπ.

«Οι καιροί είναι δύσκολοι για τον τουρισμό, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης, αλλά ο
νομός μας οφείλει να μην σταματήσει τις προσπάθειες του» τόνισε σε δηλώσεις που έκανε
ο νομάρχης Λάρισας κ. Λουκάς Κατσαρός, και πρόσθεσε:
«Ο τουρισμός, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι επένδυση για το μέλλον του νομού.

Η προσπάθεια δεν είναι εύκολη και ο ανταγωνισμός μεγάλος. Ωστόσο οφείλουμε να είμαστε
συνεχώς παντού παρόντες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χάρη στη διαρκή προβολή, αλλά
και τις συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των υποδομών του, ο νομός Λάρισας
παρουσιάζει σταθερά αυξητική πορεία στο τουριστικό ακαθάριστο εισόδημα, ενώ φέτος η
τουριστική κίνηση ήταν αυξημλένη κατά 15%, σύμφωνμα με τα επίσημα στοιχεία.

Με την ευκαιρία της παρουσίας του στη «Φιλοξένια, ο νομάρχης Λάρισας κ. Λουκάς
Κατσαρός, με την ιδιότητα του και ως γγ της ΕΝΑΕ επισκέφθηκε επίσης τα περίπτερα των
άλλων νομών της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας γενικότερα, ενώ είχε και
συνεργασία με τον πρόεδρο

Σημειώνεται ότι στη φετινή 24η PHILOXENIA συμμετέχουν 820 εκθέτες, έναντι 803
πέρυσι, εκ των οποίων οι 120 προέρχονται από το εξωτερικό, έναντι 113 στην περσινή
διοργάνωση.

Χώρες προέλευσης των ξένων εκθετών είναι οι: Αίγυπτος, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία,
Ελβετία, Ινδία, Ιταλία, Κύπρος, Μ.Βρετανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πορτογαλία,
Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Συρία, Τσεχία, Ταϋλάνδη, Τουρκία,
Τυνησία και Φινλανδία. Με επίσημη οργανωμένη συμμετοχή συμμετέχουν η Αίγυπτος, η
Βουλγαρία, η Ινδία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Ρωσία, η Σερβία, η Σλοβενία, η Συρία, η Τσεχία, η
Τουρκία, η Τυνησία και η Ταϋλάνδη.
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