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2017:
Προκλήσεις και Προοπτικές
Οι τουριστικοί
πράκτορες είναι
πανέτοιμοι να
συμβάλουν με τη
δράση τους σε
μια ακόμα χρονιά
– ρεκόρ για τον
τουρισμό μας
σελ. 2

Στις 21-23
Απριλίου 2017
η 20η Έκθεση
Ταξίδι

Η

20η Έκθεση Ταξίδι 2017
θα πραγματοποιηθεί στις
21 – 23 Απριλίου 2017
στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία
στη Λευκωσία.
Η έκθεση έχει καθιερωθεί ως ένας
πολύ χρήσιμος θεσμός τον οποίο ο
Κύπριος ταξιδιώτης αναμένει για να
ενημερωθεί για όλα τα τουριστικά
πακέτα που διατίθενται και να
λάβει αποφάσεις, όχι μόνο για τις
καλοκαιρινές του διακοπές αλλά και
για τα μελλοντικά του ταξίδια.

Με επιτυχία
το Διεθνές
Συνέδριο
Digi.Travel
σελ. 3

Σεμινάριο
για την
προσέλκυση
Κινέζων
Τουριστών
σελ. 4
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2017: Προκλήσεις και Προοπτικές

Ο

τουριστικός τομέας, εν μέσω της
οικονομικής κρίσης των τελευταίων
χρόνων, αποδείχθηκε ο μεγαλύτερος
αιμοδότης
της
κυπριακής
οικονομίας,
στηρίζοντας με τις επιδόσεις του την αναπτυξιακή
πορεία της Κύπρου.
Αυτό καταδεικνύεται από τη φετινή αύξηση του
20% στις αφίξεις των τουριστών και από την
αύξηση των εσόδων, η οποία υπολογίζεται να
αγγίξει τα €2.4 δις σημειώνοντας αύξηση 14% σε
σχέση με τον περασμένο χρόνο.
Παρόλες όμως τις φετινές αυξήσεις στα έσοδα και
στις αφίξεις των τουριστών, ο τουριστικός τομέας
της Κύπρου επιβάλλεται να αναμορφωθεί και
να εκσυγχρονιστεί για να καλύπτει όλες τις
σύγχρονες ανάγκες των τουριστών. Το μεγάλο
στοίχημα για το 2017 είναι να διατηρήσουμε
τις υψηλές επιδόσεις και αν είναι δυνατό να τις
αυξήσουμε, με απώτερο στόχο τη συνέχιση της
ανάπτυξης του τουριστικού τομέα.
Τα νέα έργα υποδομής που εξαγγέλθηκαν,
αλλά και η απόφαση της Κυβέρνησης να
δημιουργήσει
Υφυπουργείο
Τουρισμού,
αναμένεται ότι θα έχουν καταλυτικό ρόλο στον
εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος,
αλλά και στην επιτυχή διαμόρφωση μιας νέας
τουριστικής πολιτικής της χώρας μας.
Για να πετύχουμε το στοίχημα του 2017, θα
πρέπει να υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί της
Κυβέρνησης, έτσι ώστε να δοθούν ριζοσπαστικές
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λύσεις στα διαχρονικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε. Ο τουριστικός τομέας της
Κύπρου έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις
και προοπτικές το 2017, με κυριότερη την
ανάγκη να καταστεί ισχυρότερος στο διεθνή
ανταγωνισμό, μεγιστοποιώντας την αξιοποίηση
των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων.
Επιτακτική είναι η ανάγκη να εκσυγχρονιστούν
οι ξενοδοχειακές μας μονάδες έτσι ώστε να
περιοριστεί το πρόβλημα των γηρασμένων
κτηριακών υποδομών των ξενοδοχείων μας και
να αναβαθμιστεί η εξυπηρέτηση. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί με την παροχή κινήτρων, με τη
χρηματοδότηση, την απαλλαγή από φορολογίες
και άλλες επιβαρύνσεις.
Αναφορικά με το θέμα της ακρίβειας και της
αισχροκέρδειας παρατηρούμε ότι η Κύπρος
έχει καθιερωθεί ως ένας εκ των ακριβότερων
προορισμών της περιοχής μας, έχοντας και
το μειονέκτημα της μεγαλύτερης απόστασης
πτήσης από τις κύριες αγορές μας. Εισηγούμαστε
όπως καθοριστεί ανώτατη τιμή πώλησης στα
είδη πρώτης ανάγκης, έτσι ώστε να περιοριστεί η
αισχροκέρδεια.
Η φιλοσοφία του “ήλιος και θάλασσα” δεν είναι
αρκετή στα σημερινά δεδομένα. Ο σύγχρονος
τουρίστας έχει πολύ περισσότερες απαιτήσεις.
Ο ΚΟΤ έχει κάνει αρκετά βήματα προς αυτή την
κατεύθυνση με την ανάπτυξη του τουρισμού
ειδικών ενδιαφερόντων, όπως ο αθλητικός,
ο συνεδριακός, ο θρησκευτικός, κλπ,, αλλά
χρειάζονται να γίνουν και άλλες επενδύσεις
στους τομείς αυτούς. Οι μορφές εναλλακτικού
τουρισμού συμβάλουν στην άμβλυνση του
προβλήματος της εποχικότητας και μπορούν
να προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερες εισροές
τουριστών.
Η Κύπρος διαθέτει ήπιο κλίμα και αυτό αποτελεί
διαχρονικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το
οποίο μας επιτρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και κατά
τους χειμερινούς μήνες, ώστε να αντιμετωπίσουμε
το πρόβλημα της εποχικότητας. Αυτό μπορούμε
να το καταφέρουμε με την παροχή επιχορήγησης
σε ξένους διοργανωτές ταξιδίων για ναυλωμένες
πτήσεις το Χειμώνα, με την παροχή μειωμένων
τελών από τα αεροδρόμια μας, με τη μείωση
κόστους των ξενοδοχειακών μονάδων, με τη
μεγαλύτερη προβολή της Κύπρου στις χώρες
της Βόρειας Ευρώπης, με τη δωρεάν είσοδο σε
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και με την
αύξηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τους
χειμερινούς μήνες.
Ακόμα ένα θέμα που χρήζει βελτίωσης, είναι οι
τουριστικές υποδομές. Αρχαιολογικοί χώροι και
μουσεία στερούνται βασικές υποδομές, υπάρχει
έλλειψη δημόσιων χώρων για εξυπηρέτηση των
τουριστών, ενώ το ωράριο των μουσείων θα
πρέπει να αναθεωρηθεί για να δίνεται αρκετός
χρόνος στους επισκέπτες να επισκεφθούν τους
αρχαιολογικούς μας χώρους, ιδιαίτερα τους
καλοκαιρινούς μήνες μέχρι και τον Σεπτέμβριο,
όπου ο ήλιος αργεί να δύσει και κατά την
διάρκεια της ημέρας επικρατούν πολύ υψηλές
θερμοκρασίες.
Συνοπτικά, λοιπόν, ο τομέας του τουρισμού
χρειάζεται ένα γενικό “λίφτινγκ” που θα τον
καταστήσει πιο ελκυστικό για τους ξένους. Ο
εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, η
καλύτερη προβολή στο εξωτερικό και η άμεση
προώθηση των νέων έργων υποδομής πρέπει
να είναι το τρίπτυχο των ενεργειών μας για το
επόμενα χρόνια.
Με την ευκαιρία αυτή, τονίζουμε ξανά ότι οι
τουριστικοί πράκτορες, παρά τα ειδικότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είναι
πανέτοιμοι να συμβάλουν με τη δράση τους σε
μια ακόμα χρονιά-ρεκόρ για τον τουρισμό μας.
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Με μεγάλη επιτυχία έγινε το Διεθνές
Συνέδριο Digi.Travel στη Κύπρο
έδωσαν το στίγμα των τάσεων, αλλά

εγάλη
επιτυχία
σημείωσε το Διεθνές
Συνέδριο Digi.Travel, το οποίο αφορούσε θέματα
ηλεκτρονικού τουρισμού.

και ειδικά θέματα που αφορούν όχι
μόνο τα τουριστικά γραφεία, αλλά
και τα ξενοδοχεία. Σημειώνουμε
ότι το Διεθνές Συνέδριο Digi.

Το
Συνέδριο
Digi.Travel
Travel έχει ήδη γίνει αρκετές φορές
διοργανώθηκε με πρωτοβουλία
στην Ελλάδα, στην Πολωνία, στη
του
Συνδέσμου
Ταξιδιωτικών
Σουηδία, και στην Ταϊλάνδη.
Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) και το
Με δεδομένη τη μεγάλη επιτυχία
παρακολούθησαν
περισσότερα
του Συνεδρίου, αλλά και την ανάγκη
από 120 άτομα, μεταξύ των
οποίων
στελέχη
τουριστικών
για συνεχή ενημέρωση στην εποχή
Στιγμιότυπο από το συνέδριο
γραφείων, διευθυντές ξενοδοχείων,
μας που οι εξελίξεις στον ηλεκτρονικό
εκπρόσωποι αεροπορικών εταιρειών και εργαζόμενοι στον τουριστικό χώρο είναι ραγδαίες, ο ACTA αποφάσισε να διεξάγει το Digi.Travel
κλάδο.
κάθε χρόνο και στην Κύπρο, καλώντας μάλιστα και τους επαγγελματίες
Στόχος του ήταν η ενημέρωση των παρευρισκόμενων για τους τρόπους του τουρισμού της Μέσης Ανατολής. Έτσι για το 2017 αναμένεται
αξιοποίησης των ηλεκτρονικών λύσεων που προσφέρονται στην εποχή η συμμετοχή συνέδρων και από τις γειτονικές χώρες της Κύπρου,
μας με σκοπό τη σύγχρονη ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους.
κάνοντας την Κύπρο ένα σημείο αναφοράς για την ενημέρωση του
Οι ομιλητές του Συνεδρίου κάλυψαν θέματα γενικής ενημέρωσης και

ηλεκτρονικού τουρισμού.

Εργαστήρι για τον τουρισμό υγείας

Π

ραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία
το
εργαστήρι
για τον τουρισμό υγείας της
Κύπρου το οποίο οργανώθηκε
από το Φορέα Προώθησης
Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου,
τον ΠΑΣΥΞΕ, το Σύνδεσμο
Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων
Κύπρου (ACTA) και το ΣΤΕΚ με
τη στήριξη του ΚΟΤ και ΚΕΒΕ.

δημιουργία
συνεργασιών με
τη διασύνδεση
επιχειρήσεων,
που
θα
συμβάλει στην
αποτελεσματική
προώθηση των
υπηρεσιών των
συμβαλλομένων
Στιγμιότυπο από το εργαστήρι
του τομέα της
υγείας και του
Στο
εργαστήρι
συμμετείχε
τουρισμού, και κατ’ επέκταση της Κύπρου ως προορισμού τουρισμού
μεγάλος αριθμός στελεχών επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον υγείας.
τομέα της υγείας και του τουρισμού και το κεντρικό του θέμα ήταν η
«πακετοποίηση» των υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού υγείας Στο εργαστήρι έγινε παρουσίαση από τον Πρόεδρο του Kvarner Health
μέσα από μια συλλογική προσπάθεια για δημιουργία επιχειρηματικού Cluster της Κροατίας Dr Vladimir Mozetic, για το πώς δημιουργήθηκε
το Cluster, το οποίο συνέβαλε στην επιτυχή πορεία της Κροατίας στον
συμπλέγματος (cluster).
τομέα του τουρισμού υγείας.
Στο εργαστήρι έγινε ανασκόπηση της πορείας και των ενεργειών που
έχουν γίνει στοχεύοντας πάντοτε στην προώθηση και προβολή της Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που διεξάχθηκε, διαφάνηκε το
Κύπρου ως ένας ελκυστικός προορισμός τουρισμού υγείας, καθώς ενδιαφέρον που υπάρχει για ενεργό συμμετοχή στη δημιουργία του
και στην στρατηγική που ήδη έχει ετοιμάσει ο Φορέας Υγείας για τις επιχειρηματικού αυτού συμπλέγματος, καθώς και στη θετική επιρροή
που θα έχει η επιτυχία στην προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης του
μελλοντικές ενέργειες και δράσεις, με βάση τους πιο πάνω στόχους.
κυπριακού τουρισμού και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της
Βασικό στοιχείο στην επιτυχία της προσπάθειας αυτής, είναι η εποχικότητας.
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Σεμινάριο για την προσέλκυση Κινέζων
τουριστών στην Κύπρο

o στρατηγικό πλαίσιο
προσέλκυσης Κινέζων
τουριστών
και
οι
βασικές αρχές εξυπηρέτησης τους
παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο
«Chinese Tourist Welcome», που
συνδιοργάνωσαν η Elpis Tourism
and Hospitality Seminars Ltd και η
Tourism Generis (Ελλάς) υπό την
αιγίδα του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) και του
ΠΑΣΥΞΕ, στο ξενοδοχείο Atlantica
Miramare Beach, στη Λεμεσό, την
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017.

Στιγμιότυπο από το σεμινάριο

Το σεμινάριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι του ΚΟΤ, ΠΑΣΥΞΕ, ACTA,
καθώς και στελέχη Ξενοδοχείων, Τουριστικών γραφείων και Εταιρειών
Ανάπτυξης Γης.
Ο κ. Γιώργος Δρακόπουλος, Πρόεδρος της Tourism Generis, Σύμβουλος
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του Παγκόσμιου Οργανισμού
Τουρισμού και πιστοποιημένος
εκπαιδευτής του Chinese Outbound
Tourism Research Institute, δήλωσε
ότι η Κίνα είναι σήμερα -και θα είναι
για πολλά χρόνια-, η δυναμικότερη
αγορά εξερχόμενου τουρισμού.
Η Κύπρος, πρόσθεσε, στο πλαίσιο
της στρατηγικής διαφοροποίησης
του μίγματος των εισερχόμενων
αγορών της, οφείλει να διεκδικήσει
μερίδιο από την κινεζική αγορά,
αξιοποιώντας τις φυσικές ομορφιές
και τον πολιτισμό της.

Από την πλευρά του ο κ. Μιχάλης Δημοσθένους, εμπειρογνώμονας στα
θέματα τουρισμού και ιδιοκτήτης της εταιρείας ΕΛΠΙΣ επεσήμανε ότι
«τα σεμινάρια αυτά δίνουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία στην κυπριακή
τουριστική βιομηχανία να ετοιμαστεί για τη διείσδυσή της στην πολλά
ανερχόμενη κινεζική αγορά», προσθέτοντας ότι τα σεμινάρια θα
επαναληφθούν τον Μάϊο του 2017.

Νέα ενιαία εικόνα περιπτέρων ΚΟΤ
στις τουριστικές εκθέσεις εξωτερικού

πιδιώκοντας τη συνεχή
αναβάθμιση και βελτίωση
της
παρουσίας
και
προβολής της τουριστικής Κύπρου,
στις πλέον των 50 τουριστικές
εκθέσεις γενικού ενδιαφέροντος
όπου και συμμετέχει, ο Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού εφαρμόζει
από φέτος νέο καινοτόμο σχεδιασμό
περιπτέρων. Βασική επιδίωξη του
νέου σχεδιασμού και προσέγγισης
είναι η διαμόρφωση και προβολή
μέσω ενιαίας και ομοιόμορφης
παρουσίας των περιπτέρων του
Οργανισμού, ενός κοινού σχεδιαστικού μοτίβου και διακόσμησης, με
σκοπό την όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική και ολοκληρωμένη
παρουσία και ανάδειξη του προσφερομένου κυπριακού τουριστικού
προϊόντος.
Η επιλογή του νέου σχεδιασμού έγινε μετά από τη διενέργεια σχετικού
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, στον οποίο συμμετείχαν μετά από
εκδήλωση ενδιαφέροντος οι Αρχιτεκτονικές Σχολές των Πανεπιστημίων
Λευκωσίας και Frederick. Ο Οργανισμός επέλεξε την πρόταση
που υποβλήθηκε από την αρχιτεκτονική ομάδα «ΠΑΡΑΛΛΑΞ» του
Πανεπιστημίου Frederick, αποτελούμενη από καθηγητές και φοιτητές.
Σημειώνεται, ότι η επιλεγείσα πρόταση βραβεύτηκε με το χρηματικό
ποσό των €2.000.

Η επιλεγείσα ιδέα έχει στο
επίκεντρό της σχήματα και μοτίβα
της κυπριακής παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής,
κεντητικής
και
υφαντικής τέχνης και βασίστηκε
στην έννοια «Φιλοξενία» και
δη στην έννοια «Κοπιάστε».
Ουσιαστικά πρόκειται για μια
διάτρητη επιφάνεια, γεννημένη
μέσα από την γεωμετρία και την
ανάλυση των κυπριακών μοτίβων
που συναντώνται στα κεντήματα
(λευκαρίτικο,
φιθκιώτικο),
στα
μωσαϊκά και στα ψηφιδωτά. Η ιδέα,
εκφρασμένη με λιτά υλικά, διαμορφώνει το χώρο του εκθεσιακού
περιπτέρου, καθιστώντας το εύκολα αναγνωρίσιμο. Η διάτρητη αυτή
επιφάνεια αποτελείται από ένα διαμπερή ρομβοειδή λευκό μεταλλικό
σκελετό με στοιχεία πλήρωσης από τη γεωμετρία των κυπριακών
μοτίβων, τα οποία έχουν τοποθετηθεί μέσα στο σκελετό σαν φύλλα
και με κατάλληλο φωτισμό δημιουργούν ένα παιχνίδι φωτός – σκιάς,
παραπέμποντας στην κυπριακή «κληματαρκά». Η επιφάνεια περικλείει
το εκάστοτε περίπτερο και το ορίζει διακριτικά και όντας θεατής από
μεγάλες αποστάσεις λειτουργεί ως ελκτικός μαγνήτης, προκαλώντας την
περιέργεια των επισκεπτών και αποσκοπεί στο να επιφέρει τα βέλτιστα
συναισθήματα, προσκαλώντας τους να κοπιάσουν.
Η ιδέα ξεκίνησε να εφαρμόζεται στα εκθεσιακά περίπτερα του
Οργανισμού από την 1η Ιανουαρίου 2017.
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Λοιπές δράσεις
Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2016
06/10
Συνάντηση με αεροπορική εταιρεία
Aegean
Στην συνάντηση παρευρέθηκαν ο
Πρόεδρος και ο Γ.Δ. του Συνδέσμου, τα
Μέλη του Δ.Σ. Βασίλης Σταματάρης, Μύρων
Χριστοφόρου και Αντώνης Εύζωνας και
εκ μέρους της Αεροπορικής Εταιρείας ο
Διευθυντής Κύπρου Χρίστος Γιανόπουλος
και ο Περιφερειακός Διευθυντής και
Διευθυντής Πωλήσεων Ελλάδας Στέφανος
Σαδόπουλος.
Συζητήθηκαν
θέματα
συνεργασίας με ταξιδιωτικά γραφεία και
δρομολογίων.

11/10
Συνάντηση στον ΚΟΤ
Σε σύσκεψη με θέμα τον προϋπολογισμό
του ΚΟΤ συμμετείχαν ο Πρόεδρος και ο
Γ.Δ. του Συνδέσμου στην παρουσία και
των Ξενοδοχειακών Συνδέσμων, υπό την
Προεδρία του Άγγελου Λοΐζου, Προέδρου
του ΔΣ του ΚΟΤ.

21/10
7ο Διεθνές Συνέδριο Μεσογειακού
Ινστιτούτου Ασφάλειας Πτήσεων
Ο Γ.Δ. του ACTA συμμετείχε στο 7ο Διεθνές
Συνέδριο του Μεσογειακού Ινστιτούτου
Ασφάλειας Πτήσεων με τίτλο «The use of
RPAS/drones and the impact on aviation
safety and security / Challenges and Opportunities», το οποίο πραγματοποιήθηκε
στη Λάρνακα .

08/11
Συνάντηση με Αμερικανούς Διπλωμάτες
Ο Πρόεδρος και ο Γ.Δ. συναντήθηκαν
στα Γραφεία του Συνδέσμου με τη νέα
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών
της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών
κ. Veronica Torres και την κ Έφη
Χαραλαμπίδου του Εμπορικού Τμήματος
της Πρεσβείας.

14/11

23/11
Συνεδρία APJC Κύπρου
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η
Συνεδρία του σώματος της ΙΑΤΑ μεταξύ
των αντιπροσώπων των ταξιδιωτικών
πρακτόρων και των αεροπορικών εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο,
υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου του
Συνδέσμου και Προέδρου της Επιτροπής
Αεροδρομίων και Αεροπορικών Θεμάτων
Βασίλη Σταματάρη.

16/12
Συνεδρία ΕΤΑΠ Λευκωσίας με
εκπροσώπους των μουσείων
Τα βασικότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα μουσεία της Λευκωσίας
και τρόποι επίλυσής τους συζητήθηκαν
στη συνεδρία της Εταιρείας Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας
Λευκωσίας, στην παρουσία εκπροσώπων
από τα μουσεία της πόλης. Ο ACTA
εκπροσωπήθηκε από το Γενικό Διευθυντή.

Συνεδρία της ΕΤΑΠ Λευκωσίας

12/10
Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ACTA
Κατά τη Συνεδρία το Δ.Σ. του Συνδέσμου
εξέτασε τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία
για τη διοργάνωση ταξιδίων η οποία
θα εφαρμοσθεί από 1/1/2018, τα
αποτελέσματα της συνάντησης με
την αεροπορική εταιρεία Aegean,
ενημερώθηκε για τη σύσκεψη στον ΚΟΤ
για τον προυπολογισμό του και για
το διαγωνισμό ΤΑΠΜ για την αγορά
εισιτηρίων για τις απελάσεις αλλοδαπών.

Ο Γ.Δ. συμμετείχε στη συνεδρία του
Δ.Σ. της ΕΤΑΠ Λσίας με κύρια θέματα
το σχέδιο δράσης της εταιρείας για το
2017, τον καθορισμό στρατηγικής για την
ηλεκτρονική προβολή της, την προσέλκυση
νέων μελών κλπ.

21/12
Συνάντηση με τη Διευθύντρια της
Hermes Airports
Ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου
Βικτώρ
Μαντοβάνη
και
ο
Γ.Δ.
παρευρέθησαν σε συνάντηση με τη
Διευθύντρια της HERMES Airports κα Ελένη
Καλογήρου, με σκοπό τη βελτίωση του
χώρου των πάγκων του Συνδέσμου στο
αεροδρόμιο Λάρνακας για την υποδοχή
του εισερχόμενου τουρισμού.

