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ΕΟΤ και AEGEAN: Νέα συνεργασία για την
τουριστική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό
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Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΕΟΤ και η AEGEAN ενώνουν τις δυνάμεις τους για την
τουριστική προβολή της χώρας στο εξωτερικό.
Επενδύοντας στο εξαιρετικό κλίμα της Ελλάδας, στην ποικιλομορφία του τοπίου της
και, κυρίως, στις διαφορετικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσει ο επισκέπτης, ανάλογα
με τις προτιμήσεις του, ο ΕΟΤ και η AEGEAN δημιούργησαν μια ελκυστική καμπάνια
που στοχεύει κατευθείαν στο συναίσθημα του ταξιδιώτη.
Στόχος της καμπάνιας είναι η ανάδειξη των ξεχωριστών εικόνων της χώρας και η
διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, μέσα από την προσέλκυση επισκεπτών σε όλες
τις περιοχές κι όλες τις εποχές του χρόνου.
Όπως και στις προηγούμενες συνεργασίες τους, για τη φετινή καμπάνια «Explore
Your Happy Place», ο ΕΟΤ και η AEGEAN χρησιμοποιούν με έξυπνο και δημιουργικό
τρόπο σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, προκειμένου να προωθήσουν τα σωστά
μηνύματα στους επισκέπτες του εξωτερικού και να τους προσελκύσουν να
επισκεφτούν την Ελλάδα.
Μέσα από ένα σύντομο online quiz, γεμάτο εικόνες από τις πιο όμορφες γωνιές της
χώρας, ο δυνητικός επισκέπτης δηλώνει τις προτιμήσεις και τις επιθυμίες του και
ανακαλύπτει ότι το δικό του προσωπικό «Happy Place» πραγματικά υπάρχει και
βρίσκεται… στην Ελλάδα! Το μόνο που μένει είναι να κλείσει τo εισιτήριό του με την

AEGEAN.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης, επισημαίνει ότι: «Ο ΕΟΤ
υλοποιεί μεθοδικά ένα στρατηγικό πλάνο προβολής του ελληνικού τουρισμού στο
εξωτερικό με στόχο, μεταξύ άλλων, την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.
Αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας είναι η συνεργασία με μεγάλες
αεροπορικές εταιρείες και tour operators για τη βέλτιστη προώθηση της Ελλάδας ως
τουριστικού προορισμού.
Στην πολύ δύσκολη παγκόσμια συγκυρία που βιώνουμε όλοι, συμβάλλουμε στη
δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών επιπλέον ενίσχυσης, όχι μόνο του
τουριστικού κλάδου, αλλά του συνόλου της εθνικής οικονομίας. Επενδύουμε σε
συνεργασίες και σε δράσεις που γνωρίζουμε ότι θα αποδώσουν.
Το πρόγραμμα συνδιαφήμισης ΕΟΤ- AEGEAN περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο
πλάνο προβολής της Ελλάδας και στόχευσης σε αγορές, στις οποίες υπάρχει
ενδιαφέρον και δυναμική για τη χώρας μας.
Βασιζόμενη σε μία πρωτότυπη ιδέα, η φετινή καμπάνια δίνει επιπλέον κίνητρα στους
ξένους επισκέπτες να επιλέξουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους. Ο κάθε
ταξιδιώτης μπορεί να ανακαλύψει ότι η Ελλάδα κρύβει μέσα της το δικό του «Happy
Place!»
Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Marketing της AEGEAN Μαρίνα Βάλβη, ανέφερε
ότι: «H AEGEAN, επί σειρά ετών, επενδύει συστηματικά σε στρατηγικές συνεργασίες
που έχουν ως στόχο την προώθηση της χώρας μας.
Η επιλογή μας να επενδύουμε στη δυναμική των συνεργειών, αποδίδει κάθε χρόνο
ολοένα και περισσότερους καρπούς, αποδεικνύοντας πως μόνο όταν ενώνουμε τις
δυνάμεις μας το αποτέλεσμα της προσπάθειας απογειώνεται.
Με αυτό ως γνώμονα, συνεργαζόμαστε για μία ακόμη χρονιά με τον Ελληνικό
Οργανισμό Τουρισμού σε μια μεγάλη προσπάθεια να αναδείξουμε τις αμέτρητες
ομορφιές της Ελλάδας μας. Η φετινή μας κοινή καμπάνια «Explore Your Happy Place»
που τρέχει ήδη σε 11 αγορές εξωτερικού, δίνει έναν καλό λόγο σε κάθε τύπο
ταξιδιώτη να επισκεφθεί τη χώρα μας και να ανακαλύψει το «Happy Place» του.
Είναι η υπόσχεση ότι σε κάποιο σημείο της Ελλάδας υπάρχει ένα «Happy Place» για
τον καθένα και προσκαλούμε όλους να το ανακαλύψουν. Ξεκινώντας φυσικά από το
πρώτο «Happy Place» της Ελλάδας, το αεροπλάνο της AEGEAN».

