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Η Έκθεση Ταξίδι φέρνει κοντά
το κοινό και τους επαγγελματίες
του τουρισμού

M

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η 19η έκθεση Ταξίδι 2016 από
τις 15 μέχρι τις 17 Απριλίου
2016, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη
Λευκωσία. Τα εγκαίνια της έκθεσης, την οποία
παρουσίασε φέτος η Τράπεζα Κύπρου, τέλεσε
ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης στις
5:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία
στη Λευκωσία. Παρέστησαν Υπουργοί,
Πρέσβεις, Βουλευτές, Δήμαρχοι, Πρόεδροι
και εκπρόσωποι συναφών οργανισμών,
Διευθυντές Αεροπορικών Εταιρειών και
πληθώρα άλλων προσκεκλημένων.
Ο
Υπουργός
Ενέργειας,
Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος
Λακκοτρύπης είπε ότι η Έκθεση «Ταξίδι»
πετυχαίνει κάθε χρόνο να φέρνει κοντά το
κοινό και τους επαγγελματίες του τουρισμού,
οι μεν για να προγραμματίσουν τις διακοπές
και τα μελλοντικά τους ταξίδια και οι δε για να
τους προσφέρουν τις πλούσιες γνώσεις και τις
υπηρεσίες τους, αλλά και για να καταγράψουν
τις όποιες νέες τουριστικές ανάγκες και
προτιμήσεις.
Ο Υπουργός Εμπορίου, υπογράμμισε
το γεγονός ότι χρειάζεται πολλή και
σκληρή δουλειά για να επανακτήσουμε
την ανταγωνιστικότητα που το νησί μας
απώλεσε κατά την τελευταία δεκαπενταετία.
Οφείλουμε, πρόσθεσε, να προχωρήσουμε
με μια μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική
τουρισμού, η οποία θα λαμβάνει υπόψη
τα πλεονεκτήματα της τουριστικής Κύπρου
και, κυρίως, τους περιορισμούς έναντι
ανταγωνιστικών προορισμών, όπως στον

Στιγμιότυπο από την τέλεση των εγκαινίων της Έκθεσης Ταξίδι 2016

αριθμό ξενοδοχείων και συνολικών κλινών.
Πρέπει να επικεντρωθούμε, συνέχισε ο κ.
Λακκοτρύπης, πλέον στην ενίσχυση της
ποιότητας και στη διαφοροποίηση του
τουριστικού μας προϊόντος, εμπλουτίζοντας
τις προσφερόμενες τουριστικές εμπειρίες και
εντατικοποιώντας τις επενδύσεις σε σημαντικές
υποδομές, όπως οι μαρίνες, τα γήπεδα
γκολφ και το ολοκληρωμένου τύπου καζίνο
θέρετρο. Ταυτόχρονα, τόνισε, επιβάλλεται
στόχευση δράσεων σε νέες και παραδοσιακές
αγορές, καθώς και στενότερη συνεργασία
με οργανωτές ταξιδίων και αεροπορικές
εταιρείες.
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA)
κ. Ντίνος Κάκκουρας είπε ότι η εξειδικευμένη

αυτή έκθεση χαρακτηρίζεται από τις πιο
επιτυχημένες εκθέσεις που οργανώνονται
στην Κύπρο, αφού προσελκύει πάνω από
10,000 επισκέπτες κάθε χρόνο.
Αναφορικά με τον εισερχόμενο τουρισμό,
ο κ. Κάκκουρας εξέφρασε συγκρατημένη
αισιοδοξία για την τουριστική βιομηχανία,
αφού μέχρι στιγμής τα στοιχεία από τις φετινές
κρατήσεις είναι πολύ ενθαρρυντικά. Σύμφωνα
με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας, συνέχισε ο κ. Κάκκουρας οι αφίξεις
των τουριστών μέχρι το Φεβρουάριο 2016
ανήλθαν σε 114.000 σε σύγκριση με 92.000
μέχρι το Φεβρουάριο του 2015, σημειώνοντας
δηλαδή αύξηση 23%.
Αναφορικά με τον εξερχόμενο τουρισμό, ο κ.
Κάκκουρας είπε ότι τα ταξίδια των Κυπρίων
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μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016 ανήλθαν στις
164.000 σε σύγκριση με 154.000 μέχρι τον
Φεβρουάριο του 2015, σημειώνοντας αύξηση
6.5%.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος του ACTA έκανε
έκκληση προς όλους τους συντελεστές του
τουρισμού για να συμπεριφερθούν άψογα
στους τουρίστες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η
διαχρονική κίνηση προς την Κύπρο. Πρέπει,
είπε, να αποφευχθούν αρνητικά φαινόμενα
που δυσφημίζουν αντί να διαφημίζουν το
τουριστικό μας προϊόν.
Στο τέλος της ομιλίας του ο Πρόεδρος του
ACTA ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Τράπεζα
Κύπρου, η οποία φέτος παρουσίασε την
Έκθεση Ταξίδι 2016 και προσέφερε τη
δυνατότητα σε δυο μεγάλους τυχερούς να
κερδίσουν από ένα πακέτο φιλοξενίας στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016, κάνοντας
5 συναλλαγές με τις κάρτες Visa της Τράπεζας
Κύπρου.
Επίσης, ευχαριστίες απεύθυνε στον ΚΟΤ, στο
χορηγό Επικοινωνίας το Περιοδικό DOWN
TOWN, στην εταιρεία Display Art και στην
εταιρεία FMW Financial Media Way για
τη συνεισφορά τους στην προώθηση της
Έκθεσης.
Από την πλευρά του ο Διευθυντής Υπηρεσίας
Καρτών της Τράπεζας Κύπρου κ. Στέλιος

Στιγμιότυπο από την Έκθεση Ταξίδι 2016

Τραχωνίτης, είπε ότι η Τράπεζα Κύπρου
έμπρακτα στηρίζει διαχρονικά τις προσπάθειες
των διαφόρων Φορέων και Συνδέσμων, οι
οποίες στοχεύουν στην αναβάθμιση της
Τουριστικής Βιομηχανίας, είτε αυτή αφορά
στον εσωτερικό Τουρισμό, είτε τα ταξίδια που
γίνονται από Κύπριους στο εξωτερικό.
Οι Κύπριοι πελάτες κάτοχοι καρτών American
Express της Τράπεζας Κύπρου, συνέχισε ο κ.
Τραχωνίτης, επωφελούνται μέσω του Σχεδίου
American Express SELECTS εκπτώσεις μέχρι
και 20% σε ένα μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων
στην Κύπρο, ενώ οι κάτοχοι καρτών American Express που επισκέπτονται την Κύπρο
για διακοπές, μπορούν παράλληλα να
επωφεληθούν εκπτώσεων για πληρωμές που
κάνουν σε διάφορες κατηγορίες εμπόρων
όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, ενοικιάσεις
αυτοκινήτων κ.α.
Η τράπεζα Κύπρου, πρόσθεσε ο κ. Τραχωνίτης,

Newsletter

Τουριστικά Νέα
Εκδίδεται από το Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου
Διεύθυνση:
 Στασικράτους 24, 1065 Λευκωσία, Κύπρος
P.O.BOX 22369, 1521 Λευκωσία, Κύπρος
 Τηλ.: 22-666435
 Φαξ: 22- 660330
 Email: acta@acta.org.cy
 Website: www.acta.org.cy
Δημοσιογραφική, τεχνική επεξεργασία και
διαφημιστική προβολή:
FMW Financial Media Way
Αρμενίας 23Β, 2003, Γρ.101, Στρόβολος
Τηλ.: 22 342005, Φαξ: 22 342006
email: info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

η οποία παρουσίασε τη φετινή έκθεση ΤΑΞΙΔΙ
2016, συμμετείχε στον εκθεσιακό χώρο με
δικό της περίπτερο, στο οποίο πρόβαλλε την
εκστρατεία που έχει ξεκινήσει με τις κάρτες
VISA από την 1η Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα,
η εκστρατεία περιλαμβάνει την κλήρωση δύο
διπλών πακέτων σε 2 υπερτυχερούς, οι οποίοι
θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
από κοντά, τους Ολυμπιακούς Αγώνες ΡΙΟ 2016
στη Βραζιλία. Οι τυχεροί το μόνο που έχουν
να κάνουν, είναι απλά να χρησιμοποιούν τις
κάρτες VISA της Τράπεζας Κύπρου για τις
καθημερινές τους συναλλαγές.
Κλείνοντας, ο κ. Τραχωνίτης συγχάρηκε όλους
όσοι συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην
οργάνωση της Έκθεσης Ταξίδι 2016, η οποία
πέραν της ενημέρωσης, παρέχει την ευκαιρία
στον καθένα να πληροφορηθεί για όλα όσα
αφορούν τις διακοπές.

Ενδυνάμωση της συνεργασίας
του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Κύπρο

Μ

ε στόχο την ενδυνάμωση
της
συνεργασίας
μεταξύ
του
Δήμου
Θεσσαλονίκης και της Κύπρου, ο
Πρόεδρος και ο Γ.Δ. του ACTA είχαν
συνάντηση με την Πρόεδρο του
Οργανισμού Τουριστικής Προβολής
Θεσσαλονίκης και Αντιπεριφερειάρχη
Βούλα Πατουλίδου στα Γραφεία
του Συνδέσμου, όπου αντάλλαξαν
απόψεις.
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
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Λοιπές Δράσεις
12/1
Συνεδρία Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εμπορίου
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ντίνος
Κάκκουρας και ο Γ.Δ. Γιάννης Μιχαηλίδης,
παρέστησαν
στη
Συνεδρία
της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου στις
12 Ιανουαρίου 2016, όπου συζητήθηκαν
τα προβλήματα και οι προοπτικές του
Κυπριακού Τουρισμού. Η συζήτηση
επικεντρώθηκε στην ανασκόπηση και τον
απολογισμό της απελθούσας τουριστικής
περιόδου και στον προγραμματισμό για τη
νέα περίοδο.

18/1
Σεμινάριο Ασφάλειας
Πολιτικής Αεροπορίας
Μέλη του Συνδέσμου τα οποία αιτήθηκαν
άδεια πρόσβασης στους χώρους
υποδοχής του εισερχόμενου τουρισμού
στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου,
παρακολούθησαν σεμινάριο με θέμα
την ασφάλεια των αεροδρομίων το
οποίο πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα
Πολιτικής Αεροπορίας.

20/1
Συνεδρία Δ.Σ. ACTA
Πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου
2016
Συνεδρία
του
διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου με κύρια
θέματα τα οικονομικά του Συνδέσμου και
την προετοιμασία της Έκθεσης ΤΑΞΙΔΙ 2016.

25/1
Συνεδρία Διοικούσας
Επιτροπής Σχολής Ξεναγών
Ο Γ.Δ. αντιπροσώπευσε τον Σύνδεσμο ως
μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Σχολής
Ξεναγών, στη συνεδρία της εν λόγω
επιτροπής η οποία πραγματοποιήθηκε
στις 25 Ιανουαρίου στα Γραφεία του ΚΟΤ
με θέμα την εκ νέου λειτουργία της σχολής.

04/2
Συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρέσβη
Ο Γ.Δ. του Συνδέσμου είχε συνάντηση

γνωριμίας με τον νέο Αιγύπτιο Πρέσβη κ.
Hussein Mubarak, με τον οποίο συζήτησαν
θέματα συνεργασίας μεταξύ των δύο
χωρών στον τομέα του τουρισμού. Ο Γ.Δ.
ενημέρωσε επίσης τον Αιγύπτιο Πρέσβη
για την Έκθεση ΤΑΞΙΔΙ 2016.

τον ΚΟΤ για τις επαφές του σε διάφορες
αγορές, όπως και από την Hermes για την
πτητική προσβασιμότητα για το 2016.

23/2
Συνάντηση με το Διευθυντή των

09/2
Συνάντηση με τον Ουκρανό Πρέσβη
Ο Γ.Δ. του Συνδέσμου είχε συνάντηση
γνωριμίας με τον Ουκρανό Πρέσβη κ. Boris Humeniuk, τον οποίο ενημέρωσε για
την επικείμενη διοργάνωση της Έκθεσης
ΤΑΞΙΔΙ 2016.

10/2
Συνάντηση με τον Πρέσβη Λιβάνου
Ο Γ.Δ. συναντήθηκε επίσης με τον Πρέσβη
του Λιβάνου κ. Youssef Santaka, με τον
οποίο συζήτησαν τουριστικά θέματα και
τον ενημέρωσε για την Έκθεση ΤΑΞΙΔΙ
2016.

17/2
Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου
Πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου η
Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου κατά την οποία αποφασίστηκε
και η διεκδίκηση της απαλλαγής του ΦΠΑ
από της αμοιβές των μη ΙΑΤΑ πρακτόρων.

19/2
Συνάντηση με την Τράπεζα Κύπρου
Ο Γ.Δ. του Συνδέσμου είχε συνάντηση με
τον κ. Νέαρχο Νεάρχου της Διεύθυνσης
Εταιρικών Υποθέσεων της Τράπεζας
Κύπρου, με τον οποίο συμφωνήθηκε
όπως η Τράπεζα Κύπρου παρουσιάσει την
Έκθεση ΤΑΞΙΔΙ 2016.

22/2
Συνάντηση της ομάδας εργασίας –
Task Force ΚΟΤ
Ο Γ.Δ. εκπροσώπησε τον Σύνδεσμο στη
συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του ΚΟΤ
(Task Force) στην οποία έγινε ανασκόπηση
της περασμένης τουριστικής περιόδου
και αναφέρθησαν οι προοπτικές της νέας
χρονιάς. Έγινε επίσης ενημέρωση από

Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ο

Πρόεδρος,

ο

Αντιπρόεδρος

Εισερχόμενου Τουρισμού και ο Γ.Δ. του
ACTA είχαν συνάντηση στο Υπουργείο
Εργασίας

με

τον

Δντή

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων κ. Θεοφάνη Τρύφωνος για
εργασιακά θέματα που απασχολούν τους
ταξιδιωτικούς πράκτορες και κυρίως την
λειτουργία τους κατά τους χειμερινούς
μήνες.

25/2
Συνάντηση με την
Αμερικανική Πρεσβεία
Ο Γ.Δ. του Συνδέσμου πραγματοποίησε
συνάντηση

με

τους

εμπορικούς

λειτουργούς της Αμερικάνικης πρεσβείας
τους

οποίους

ενημέρωσε

για

την

διοργάνωση της Έκθεσης ΤΑΞΙΔΙ 2016.
Την

ίδια

ημέρα

παρευρέθηκε

στο

Κυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, όπου
συναντήθηκε με ομάδα επιχειρηματιών
από το Ισραήλ και τους ενημέρωσε για
τον ρόλο και τις δραστηριότητες του
Συνδέσμου.

20/3
Συνάντηση για ανάπτυξη Εθνικής
Στρατηγικής Τουρισμού
Ο Αντιπρόεδρος Εισερχόμενου Τουρισμού
Χρίστος Άσπρου και ο Γ.Δ. του Συνδέσμου
εκπροσώπησαν τον ACTA σε συνάντηση
με την Ισπανική Εταιρεία THR στην οποία
ανατέθηκε ο σχεδιασμός της στρατηγικής
τουρισμού της χώρας μας, για ανταλλαγή
απόψεων.

