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Ελληνογερµανικό ∆ίκτυο : Περιφέρειες – ∆ήµοι - Πολίτες 

 

«Προώθηση του Χειµερινού Τουρισµού στην Ελλάδα» 
 

 
 

Βόλος, 18 Μαΐου 2013 
 

Χώρος διεξαγωγής: Συνεδριακό κέντρο Πορταριά-Πήλιο „Portaria Hotel & Spa“ 
Ώρα προσέλευσης : 09:15 π. µ.  

 
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που αφορά τη συνεργασία µεταξύ Ελλάδας και Γερµανίας για τη δηµιουργία 
ενός Ελληνογερµανικού δικτύου µεταξύ Περιφερειών, ∆ήµων και Πολιτών, διοργανώνεται στο Βόλο ένα 
συνέδριο στις 18 Μαΐου 2013 µε θέµα :  

«Προώθηση του Χειµερινού Τουρισµού στην Ελλάδα». 

 

Στο συνέδριο θα µεταφερθεί τεχνογνωσία, βάσει της γερµανικής εµπειρίας, σε εξειδικευµένα θέµατα που 
ενδιαφέρουν την Ελληνική πλευρά, καθώς επίσης την εµβάθυνση και παρουσίαση θεµάτων που µπορούν 
να εξετάζονται στο δίκτυο µελλοντικά. 

 

Θεµατικές ενότητες: 

1. Χαρακτηριστικά και αποδοχή χειµερινού τουρισµού  
I. Αλπικό Σκι, Σνόουµπορτ και Ορειβατικό Σκι  
II. Τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά τη ζήτηση 
III. ∆ιάκριση και θέση των χιονοδροµικών κέντρων στο εθνικό και διεθνή ανταγωνιστικό 
περιβάλλον 
IV. Συµπεριφορά καταναλωτών και ταξιδιωτών σε περίοδο οικονοµικής κρίσης 

 



2. Ιδιοκτησιακές και διοικητικές δοµές των χειµερινών αθλητικών εγκαταστάσεων στη 
Γερµανία και στην Ελλάδα 
I. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και η σχέση της µε τον ιδιωτικό τοµέα 
II. Υποδοµές - Εξελίξεις και προκλήσεις 

      III. Αλληλεπίδραση µεταξύ τουριστικών οργανισµών και οργανώσεων 

      IV. Τοπικά χιονοδροµικά κέντρα και ο ρόλος τους για τον τουρισµό 

 

3. Χρονοδιάγραµµα του χειµερινού τουρισµού: στρατηγικός σχεδιασµός για την ανάπτυξη και 
το µάρκετινγκ της Ελλάδος ως προορισµός χειµερινού τουρισµού 

I. Στο δρόµο για µια ισχυρή εµπορική επωνυµία: στόχος της διαδικασίας εµπορικής        
επωνυµίας - στρατηγικές µάρκετινγκ 
II. Ευφυής σχεδιασµός προϊόντος και η καινοτοµία προϊόντων 
III. Εµπορική τοποθέτηση και Μάρκετινγκ των Περιφερειών  

IV.  Βιώσιµος χειµερινός Τουρισµός: η αλλαγή του κλίµατος, η ασφάλεια χιονιού, οι    
αντιδράσεις της τουριστικής βιοµηχανίας 

V. Εναλλακτικός τουριστικός σχεδιασµός: δικτύωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 
πακέτα αναψυχής  

VI. ∆ιάφορα πακέτα χειµερινών σπορ για σχολεία και περιφέρειες 

VII. Τουριστική επικοινωνία στην εποχή των κοινωνικών µέσων και κινητών συσκευών 

  

4. Έλεγχος και ασφάλεια των αναβατήρων και πίστες του σκι 
I. ∆ιεθνή πρότυπα για την αξιολόγηση των χιονοδροµικών περιοχών – µηχανισµοί 
πιστοποίησης 
II. Ασφάλεια στην πίστα του σκι – Κατάρτιση και εκπαίδευση 

III. Πρόληψη ατυχηµάτων και η σωστή συµπεριφορά στο σκι 
  

 

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από: 

- την Ένωση Χιονοδροµικών Κέντρων Ελλάδος 

- την Περιφέρεια Θεσσαλίας 

- τον ∆ήµο Βόλου 

- τον ∆ήµο Ζαγοράς 

- το Γενικό Προξενείο της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη 

- την Αντιπροσωπέια του Hanns-Seidel-Ιδρύµατος στο Μόναχο / Γερµανία 

- το γραφείο της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης  

 
 
 
 
 



 
Πρόσκληση 

 
 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός, Ο ∆ήµαρχος Βόλου κ. Π. Σκοτινιώτης,  και ο ∆ήµαρχος 
Ζαγοράς κ. Γ. Αντώνογλου-Κασσαβέτη σας προσκαλούν να λάβετε µέρος στο Συνέδριο µε Θέµα: 

 

«Προώθηση του Χειµερινού Τουρισµού στην Ελλάδα» 
 

Χώρος διεξαγωγής: Συνεδριακό κέντρο Πορταριά-Πήλιο „Portaria Hotel & Spa“ 
  
 

 
        
 
 
 
         Περιφερειάρχης Θεσσαλίας      ∆ήµαρχος Βόλου         ∆ήµαρχος Ζαγοράς           ∆ιευθυντής του γραφείου  

                                            HSS-Μόναχο 
                       Κ. Αγοραστός             Π. Σκοτινιώτης     Γ. Αντώνογλου-Κασσαβέτης         Dr. Klaus Fiesinger 
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 ∆ήλωση συµµετοχής 
 
 
Για την συµµετοχή στο συνέδριο «Προώθηση του Χειµερινού Τουρισµού στην Ελλάδα» του 
Ελληνογερµανικού δικτύου: Περιφέρειες-∆ήµοι-Πολίτες στις  18 Μαΐου 2013 

 
 Ο χώρος διεξαγωγής: Συνεδριακό κέντρο Πορταριά-Πήλιο „Portaria Hotel & Spa“ 

Ώρα προσέλευσης : 09:15 π. µ.  
  
 
 
Ακαδηµαϊκος τίτλος, επώνυµο, όνοµα: 
  
 
∆ηµοτική διοίκηση / Οργάνωση:  
 
 
Υπηρεσία ή ρόλος εντός της δηµοτικής διοίκησης / οργάνωσης:  
 
  
∆ιεύθυνση: 
  
 
Τηλέφωνο: 
  
 
E-Mail: 
 
 
  
Ηµεροµηνία:       Υπογραφή :  
  

 
 

Επικοινωνία: 
 

DGV- Γραφείο     
Τηλέφωνο: 2310 692115  
Τηλ/υπο:    2310 692199 
E-Mail:       maria.vassiliadu@grde.eu 

         lasaridis@grde.eu 


