Fam trips

Το Γραφείο ΕΟΤ Αυστρίας – Ουγγαρίας, διοργανώνει σε συνεργασία με αεροπορικές
εταιρείες στην Αυστρία, με διοργανωτές ταξιδιών (Τ.Ο.ς), και τους κατά τόπους
τουριστικούς φορείς στην Ελλάδα με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον Ε.Ο.Τ,
ταξίδια εξοικείωσης – Fam Trips.
Η επιτυχία των Fam Trips αντικατοπτρίζεται στη δημοσίευση σειράς άρθρων και
αφιερωμάτων, αλλά και στην ένταξη νέων προορισμών της Ελλάδας στα
προγράμματα των Τ.Os
Για παράδειγμα το Γραφείο Αυστρίας σε συνεργασία με Tour Operators (TUI, Ecker
Yacht, Ideal Tours, Springer Reisen, Lato) και αεροπορικές εταιρείες (Lauda, Fly Niki)
πέτυχε το «άνοιγμα» νέων γραμμών όπως Βιέννη – Καλαμάτα, Βιέννη – Βόλος, Graz
– Σκιάθος, Graz – Μήλος, Graz – Μύκονος.
Fam Trip Βόλος – Πήλιο
Ταξίδι δημοσιογράφων σε Βόλο - Πήλιο (5-9.4.2011) με αφορμή τη νέα
αεροπορική

σύνδεση

Βιέννη–Βόλος,

με

12

συμμετέχοντες,

δημοσιογράφους

ημερησίων εφημερίδων και επαγγελματικών περιοδικών.
Τα εισιτήρια προσέφερε η αεροπορική εταιρία Lauda Air, ενώ η Περιφερειακή
Ενότητα Μαγνησίας σε συνεργασία με την ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας και την
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων (επίσκεψη Μετεώρων) προσέφεραν την φιλοξενία
τους (διαμονή / διατροφή). Η ενέργεια τέθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Σχετικά

άρθρα

:

TAI,

TIP,

Traveller, Hotel

&

Touristik,

Kleine

Zeitung,

OberÖsterreichische Nachrichten, Skylines, Kronen Zeitung, Kurier, Satndard, Δελτίο
ΑΠΕ, Χρήμα & Τουρισμός.
Δελτίο τύπου Γραφείου ΕΟΤ (10.04.11) : «Έναρξη δρομολογίων Βιέννη –
Βόλος»
Η έναρξη δρομολογίων από Βιέννη προς Ν. Αγχίαλο/Βόλο τον προσεχή Μάιο,
πρόκειται να δώσει νέα πνοή στην τουριστική κίνηση από την κεντρική Ευρώπη και
ιδίως από την Αυστρία.

Tο

Γραφείο

ΕΟΤ

Βιέννης

σε

συνεργασία

με

την

Περιφέρεια

Θεσσαλίας,

πραγματοποίησε ταξίδι δημοσιογράφων (fam trip) στην περιοχή, το διάστημα 5 έως 9
Απριλίου 2011.
Η ομάδα αποτελείτο από εκπροσώπους των κυριότερων ημερησίων εφημερίδων της
Αυστρίας ως και απο επαγγελματικά τουριστικά έντυπα και περιοδικά.
Οι δημοσιογράφοι και η εκπρόσωπος της αεροπορικής Lauda air – Αustrian Airlines,
επισκέφθηκαν τα Μετέωρα και τις επόμενες ημέρες τα χωριά του ανατολικού και
νοτίου Πηλίου, τον Βόλο και την περιοχή της Νέας Αγχίαλου.
Η περιοχή του Πηλίου έγινε ευρέως γνωστή στο αυστριακό κοινό μετά την προβολή
της ταινίας musical «MAMMA MIA», την πρεμιέρα της οποίας είχε διοργανώσει το
Γραφείο ΕΟΤ Βιέννης στις σημαντικότερες πόλεις της Αυστρίας, με την ευγενική
αρωγή των Περιφερειακών ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.
Η άψογη φιλοξενία και η ομορφιά του τοπίου, άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις,
σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα για την άνθιση του τουρισμού στην περιοχή.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας
μερίμνησε για τη διαμονή των δημοσιογράφων στα ξενοδοχεία «ΠΟΡΤΑΡΙΑ» στην
Πορταριά,

,

«ΑΓΛΑΪΔΑ»

στην

Τσαγκαράδα,

«ΚΑΛΛΟΝΗ»

στις

Αλυκές,

και

«ΠΡΩΤΕΣΣΙΛΑΟΣ» στη Νέα Αγχίαλο. Για την επιτυχία του ταξιδίου, συνέβαλαν οι
Δήμοι Βόλου, Ζαγοράς - Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου ως και ο Σύλλογος Εστίασης
και Διασκέδασης Μαγνησίας.

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η νέα αεροπορική σύνδεση θα συμβάλλει στην
προσέλκυση του ενδιαφέροντος πολλών διοργανωτών ταξιδιών που επιδιώκουν τον
εμπλουτισμό του προγράμματός τους με νέους μη κορεσμένους προορισμούς.

Το Γραφείο ΕΟΤ Βιέννης βρίσκεται σε επαφή με γνωστούς Τ.Οs της Αυστρίας για την
προώθηση της περιοχής.
Παράλληλα αξιοσημείωτη είναι και η προβολή που γίνεται και από πλευράς της
αεροπορικής εταιρείας Lauda air.
Οι πτήσεις Βιέννη – Νέα Αγχίαλος / Βόλος θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο από
21 Μαΐου έως 1 Οκτωβρίου και τα εισιτήρια πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας
www.laudaair.com

Ζάκυνθος
Ημερήσιο ταξίδι γνωριμίας στη Ζάκυνθο (31.5.2011) για 12 δημοσιογράφους. Τα
εισιτήρια διετέθησαν από την αεροπορική εταιρία Lauda Air και τα έξοδα διαμονής,
διατροφής και μετακινήσεων ανέλαβε η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου.

Ημερήσια ταξίδια γνωριμίας στη Ζάκυνθο (7.6. και 14.6.2011) για 24 συνολικά
πωλητές σε ταξιδιωτικά γραφεία (Travel Agents).
Κάρπαθος
Ημερήσιο ταξίδι γνωριμίας με την Κάρπαθο (7.6.2011) για 20 διευθυντικά στελέχη
γραφείων και διοργανωτών ταξιδιών. Τα εισιτήρια διέθεσε η αεροπορική εταιρία
Lauda Air και τα έξοδα διαμονής ο Δήμος Καρπάθου και ο Σύλλογος Πολιτισμού
Δωδεκανήσου.
(Το περιοδικό “Besser Reisen“ πρόκειται να δημοσιεύσει αφιέρωμα στην Κάρπαθο τον
Ιανουάριο και εν συνεχεία τον Μάιο.

Κέρκυρα
Από 28/9 – 29/9/2011 πραγματοποιήθηκε ταξίδι εξοικείωσης στην Κέρκυρα, στο
οποίο συμμετείχαν δημοσιογράφοι, σε συνεργασία με την Lauda air και το
ραδιόφωνο Radio Wien.
Στη διάρκεια του ταξιδιού πραγματοποιήθηκε απευθείας ανταπόκριση απο την
Κέρκυρα του δημοσιογράφου Peter Agathakis.
Σαντορίνη – Φολέγανδρος – Μήλος
Σε συνεργασία με τον Τ.Ο. Springer Reisen διοργανώθηκε ταξίδι 15 δημοσιογράφων
σε Σαντορίνη – Φολέγανδρο – Μήλο – Αθήνα (18.-22.6.2011), καθώς ο εν
λόγω Τ.Ο. ενέταξε φέτος στο πρόγραμμα του, την Φολέγανδρο και την Μήλο.
Τα αεροπορικά εισιτήρια καλύφθηκαν από τον Springer reisen,

ενώ τα έξοδα

διαμονής κάλυψαν ο Δήμος Μήλου και το ταξιδιωτικό Γραφείο Brau Kat Travel.
Ο ΕΟΤ συνέβαλε στη φιλοξενία των δημοσιογράφων στην Αθήνα.

Μετά το πέρας του ταξιδιού δημοσιεύθηκαν σειρά αφιερωμάτων για τα νησιά Μήλο
και Φολέγανδρο, στις εφημερίδες Neue Kronen Zeitung, Kurier, Kleine Zeitung, ως
και στα περιοδικά TIP και Traveller.

Προβολή ταινίας για Φολέγανδρο και Μήλο
Την

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, προβλήθηκε ταινία, 15λεπτο αφιέρωμα στα νησιά

Φολέγανδρο και Μήλο, από τη κρατική ORF, της οποίας δημοσιογράφοι συμμετείχαν
σε ταξίδι που διοργάνωσε το Γραφείο ΕΟΤ Αυστρίας – Ουγγαρίας, σε συνεργασία με
τον διοργανωτή ταξιδιών Springer Reisen.
Η προβολή και προώθηση νέων προορισμών αποτελούν έναν από τους βασικούς
άξονες δραστηριοτήτων του Γραφείου ΕΟΤ Βιέννης.
Για πρώτη φορά άγνωστα στο ευρύ κοινό νησιά, παρουσιάζονται μέσα από
δημοσιογραφικά αφιερώματα, στα σημαντικότερα έντυπα και εφημερίδες της
Αυστρίας.
Βασικό στόχο του Γραφείου ΕΟΤ Αυστρίας αποτελεί η προσέλκυση περισσότερων
Tour Operator και η άνοδος της τουριστικής ζήτησης για τους αναφερόμενους
προορισμούς.
Πελοπόννησος – Μεσσηνία
Το Γραφείο ΕΟΤ Αυστρίας, σε συνεργασία με την αεροπορική εταιρεία Lauda air
(όμιλος Austrian Airlines), πραγματοποίησε ταξίδι εξοικείωσης, στο οποίο συμμετείχαν
δημοσιογράφοι, στη Μεσσηνία, το διάστημα 18 έως 21 Οκτωβρίου.

Το ταξίδι εντάχθηκε στα πλαίσια προγράμματος προβολής της περιοχής, ενόψει της
έναρξης λειτουργίας εβδομαδιαίων πτήσεων από Βιέννη προς Καλαμάτα, τον Μάιο.
Στη

δημοσιογραφική

αποστολή

συμμετείχαν

εκπρόσωποι

των

κυριότερων

εφημερίδων της Αυστρίας, εξειδικευμένων εντύπων για Golf, ως και συνεργείο της
αυστριακής τηλεόρασης.
Η έναρξη εργασιών του συγκροτήματος Costa Navarino και η λειτουργία των
εγκαταστάσεων Golf, αποτελούν γεγονός μείζονος σημασίας, καθώς ελκύουν το
ενδιαφέρον των Golfer και βοηθούν στην προβολή και τουριστική ανάπτυξη όλης της
περιοχής.

Προσέλκυση ιδιαίτερων πληθυσμιακών ομάδων – Ενώσεις τρίτης ηλικίας

Επί σειρά ετών πραγματοποιείται η θερινή εκδρομή των μελών της Ένωσης
Συνταξιούχων Αυστρίας, σε ελληνικούς προορισμούς. Ο αριθμός των μελών της
ανέρχεται σε 20.000, τα οποία επισκέπτονται, ανά 2 έτη, Ελληνικούς προορισμούς.
(2005 – 2006 Ρόδος, 2007 – 2008 Κρήτη, 2009 – 2010 Χαλκιδική)
Έχει ήδη επιτευχθεί η επιλογή της Λέσβου για το ετήσιο ταξίδι της Ένωσης
Συνταξιούχων Αυστρίας για τα χρονικό διάστημα 2011 - 2012.
Επισημαίνουμε το γεγονός ότι

πρόκειται για εκδρομή, η οποία πραγματοποιείται

πάντα σε περίοδο χαμηλής τουριστικής κίνησης.

