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Το 2016 θα είναι καλύτερη
χρονιά για τον τουρισμό

Π

ρόεδρος ACTA: Αν δεν
σημειωθεί κάποια αρνητική
εξέλιξη, είτε από εσωγενείς,

είτε από εξωγενείς παράγοντες, είμαστε
αισιόδοξοι ότι η νέα τουριστική χρονιά
θα είναι καλύτερη για την Κύπρο.
σελ. 2

Λοιπές δράσεις ACTA
02/10
Έκτακτη σύσκεψη ΚΟΤ
06/10 & 13/10
Συνεδρία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου
13/10
Συνεδρία Συνδέσμου Φορέα Υγείας
15/10
Συνάντηση με το Διαπραγματευτή
για τις εξελίξεις στο Κυπριακό
20/10
Cyprus Convention Bureau
20/10
Διευρυμένη συνεδρία ΚΟΤ με τους φορείς τουρισμού
22/10
Συνεδρία APJC Κύπρου και ΙΑΤΑ Τraining
09/11
Συνάντηση με τη Μονάδα Διοικητικής
Μεταρρύθμισης
13/11
Συνάντηση με τον Υπουργό Τουρισμού
17/12
Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εκτελεστικής και
Συμβουλευτικής Επιτροπής του Μεσογειακού
Ιδρύματος Ασφάλειας Πτήσεων

Ο ACTA συμμετείχε στο
Συνέδριο Digi Travel

T

ο Συνέδριο Digi Travel, το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα του
ACTA, καλύπτει τις πιο σημαντικές εξελίξεις στο χώρο του
ηλεκτρονικού τουρισμού.
σελ.3
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Εκτιμήσεις του Προέδρου του ACTA
κ. Ντίνου Κάκκουρα για τον τουρισμό το 2016

Ό

πως όλοι γνωρίζουμε, η τουριστική
περίοδος του 2015 εξελίχθηκε
θετικότερα
απ’
ότι
αρχικά
αναμενόταν. Παρά τα προβλήματα με τη ρωσική
αγορά, οι αφίξεις τουριστών σημείωσαν άνοδο.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015
οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2,581,052 σε
σύγκριση με 2,472,459 την αντίστοιχη περίοδο
του 2014, σημειώνοντας αύξηση 8,25%. Αυτό
αποδίδεται στην καλύτερη πορεία της Βρετανικής
αγοράς, καθώς και μικρότερων αγορών, όπως
της Γερμανίας, της Πολωνίας και του Ισραήλ.
Οι εκτιμήσεις μας για το 2016 είναι ακόμα
καλύτερες. Και αυτό για τους εξής λόγους:
•

•

•

Οι τάσεις από τη Βρετανική και τη Γερμανική
αγορά όπως και από άλλες αγορές της
Ευρώπης είναι θετικές για την Κύπρο.
Παρόλων των εσωτερικών οικονομικών
προβλημάτων της Ρωσίας (Ρούβλι, τιμές
πετρελαίου), αναμένεται αύξηση του
ρωσικού τουρισμού προς την Κύπρο, τάση
η οποία ενισχύεται από την ένταση στη
σχέση Ρωσίας – Τουρκίας.
Το όλο σκηνικό ενισχύεται και από διάφορα
προβλήματα, για παράδειγμα από την
έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή,
αλλά και στις χώρες της Βορείου Αφρικής.

Αν δεν σημειωθεί κάποια αρνητική εξέλιξη, είτε
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Ο Πρόεδρος του ACTA κ. Ντίνος Κάκκουρας
από εσωγενείς, είτε από εξωγενείς παράγοντες,
είμαστε αισιόδοξοι ότι η νέα τουριστική χρονιά
θα είναι καλύτερη για την Κύπρο.
Ωστόσο, αυτές οι θετικές εκτιμήσεις δεν θα
πρέπει να μας δημιουργήσουν εφησυχασμό.
Οφείλουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια
εμπλουτισμού του τουριστικού μας προϊόντος,
την προώθηση των προγραμματισμένων
έργων υποδομής, τη βελτίωση των υπηρεσιών
εξυπηρέτησης και τη συγκράτηση του κόστους
ξενοδοχείων και τουριστικών επιχειρήσεων.
Σ΄ ό,τι αφορά τον εξερχόμενο τουρισμό,
προβλέπουμε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει
και τη νέα χρονιά να κρατά τα σκήπτρα στις

προτιμήσεις των Κύπριων ταξιδιωτών. Με
την ομαλοποίηση της πολιτικής και ίσως
της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα,
πιστεύουμε ότι το 2016 θα υπάρξει αύξηση στα
ταξίδια των Κυπρίων προς την Ελλάδα.
Επίσης προβλέπεται αύξηση σε ταξίδια των
Κύπριων ταξιδιωτών γενικότερα προς την
Ευρώπη.
Σε γενικές γραμμές ατενίζουμε τη νέα χρονιά
ευφάνταστα και με αισιοδοξία και τα μέλη
του ACTA ετοιμάζονται να προσφέρουν στο
ταξιδιωτικό κοινό νέα, ελκυστικά πακέτα προς
όλους τους προορισμούς.

Σημαντική βράβευση της
Κύπρου στο Λονδίνο

Μ

ε
ιδιαίτερη
περηφάνεια,
ο Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού
παρέλαβε τη διάκριση
«Silver
Award»
στην
κατηγορία
«Καλύτερος
Προορισμός για Υπεύθυνο
Τουρισμό» στη λαμπρή
τελετή “World Responsible Tourism Awards” που
πραγματοποιήθηκε
την
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
στο Λονδίνο, στα πλαίσια
της μεγάλης τουριστικής
Στιγμιότυπο από την απονομή του βραβείου
έκθεσης WTM.
φημισμένων εμπειρογνωμόνων.
O στόχος των “World Responsible Tour- Κατά το 2015, ο αριθμός των υποψηφίων ήταν
ism Awards”είναι να αναγνωριστούν, να ιδιαίτερα ψηλός αφού ξεπέρασαν τους 500, σε 13
εμπνευστούν και να βραβευθούν φορείς κατηγορίες, γεγονός που καθιστά τη βράβευση
που εμπλέκονται με τον αειφόρο τουρισμό. της Κύπρου ακόμα πιο σημαντική.
Οι βραβευθέντες επιλέγονται από ομάδα
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Ο ACTA συμμετείχε στο Συνέδριο Digi Travel

Μ

ε
πολύ
μεγάλη
επιτυχία
ολοκληρώθηκε για τρίτη χρονιά
φέτος το «Digi.travel 2015 EMEA
Conference & Expo» με περισσότερους από
190 συμμετέχοντες, από τις 17-18 Νοεμβρίου
2015 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην
Αθήνα.
Το Digi.travel, το οποίο έθεσε υπό την αιγίδα
του ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων
Κύπρου (ACTA), είναι ένα συνέδριο που
καλύπτει τις πιο σημαντικές εξελίξεις στο
χώρο του ηλεκτρονικού τουρισμού. Με τη
συμμετοχή 14 ξένων ομιλητών και 12 Ελλήνων
παρουσιάστηκαν στους συνέδρους, οι τάσεις
και οι εξελίξεις του ηλεκτρονικού τουρισμού
και συγκεκριμένα αναλύθηκαν θέματα όπως
οι τάσεις των μελλοντικών ταξιδιωτών, τα
οφέλη από τη σωστή συνεργασία με το Trip
Advisor και η διαχείριση των σχέσεων με
τους πελάτες μέσω εφαρμογών στα κινητά
τηλέφωνα.

Ο ACTA συμμετείχε στο συνέδριο μέσω του Αντιπροέδρου του κ. Βασίλη Σταματάρη

Toν ACTA εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος
του Συνδέσμου και Πρόεδρος της
Επιτροπής Αεροπορικών Θεμάτων κ.
Βασίλης Σταματάρης, ο οποίος έλαβε μέρος
στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που
διεξήχθη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου,
με θέμα τις νέες ευκαιρίες στο περιβάλλον

διανομής προϊόντων
εταιρειών.

των

αεροπορικών

Ο Σύνδεσμος εκφράζει τις ευχαριστίες του
στους χορηγούς που συμμετείχαν, την
Αmadeus Hellas, το Travel Daily News και την
Aegean air.

Ο ACTA συναντήθηκε με
αντιπροσωπεία της Πολιτικής
Αεροπορίας

Ο

Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου είχαν συνάντηση με τον κ. Αντώνη Λεμεσιανό,
Αναπληρωτή Πρώτο Λειτουργό Αεροπορικών Μεταφορών
και τον κ. Πάνο Χατζηγιασεμή, Διευθυντή Πολιτικής Αεροπορίας του
αεροδρομίου Λάρνακας. Στη μεταξύ τους συνάντηση συζητήθηκαν
μεταξύ άλλων θέματα για τον εισερχόμενο τουρισμό και θέματα για την
ασφάλεια στα αεροδρόμια.

Στιγμιότυπο από την Διάσκεψη Τύπου της Blue Air

Παρουσίαση νέων σχεδίων
της Blue Air
Σεμινάριο από τον ACTA και
τις Singapore Airlines
Στιγμιότυπο από το σεμινάριο

Μ

ε την ευκαιρία των εορτασμών για τον ένα χρόνο
λειτουργίας της επιχειρησιακής βάσης της αεροπορικής
εταιρείας Blue Air στην Κύπρο, διοργανώθηκε Διάσκεψη
Τύπου στις 3 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια της
Διάσκεψης, η ρουμάνικη αεροπορική εταιρεία Blue Air, ανακοίνωσε
στα μέλη του Συνδέσμου, αλλά και σε εκπροσώπους των ΜΜΕ τα
νέα της σχέδια για τη λειτουργία της εταιρείας στην Κύπρο.

Ε

νημερωτικό σεμινάριο για τα μέλη του διοργάνωσε ο ACTA
σε συνεργασία με τις Singapore Airlines. Στο σεμινάριο
έγινε παρουσίαση της αεροπορικής εταιρείας και των
δρομολογίων της.

