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Το 5ο Posidonia Sea Tourism Forum θα αναδείξει τις νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της Ανατολικής
Μεσογείου, έναν από τους ιστορικά πιο ελκυστικούς και προσοδοφόρους προορισμούς κρουαζιέρας. Καθώς
παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για τους προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου, που αποτυπώνεται και
στον σχεδιασμό δρομολογίων για το 2019 και μετά, το Posidonia Forum έχει ως στόχο την ενίσχυση
της προσπάθειας της ευρύτερης περιοχής να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στην κρουαζιέρα.
Η ισχυρή συμμετοχή των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου και η ενεργή υποστήριξη των CLIA
Europe και MedCruise υπόσχονται ένα ιδιαίτερα παραγωγικό Forum για όλους.
Για μία ακόμη φορά οι εκπρόσωποι προορισμών και λιμανιών αλλά και οι πάροχοι
υπηρεσιών καθώς και οι προμηθευτές θα πρέπει να είναι έτοιμοι για νέες συνεργασίες
με τη βιομηχανία κρουαζιέρας. Η εκδήλωση θα προσφέρει πολλές ευκαιρίες
δικτύωσης με ηγετικά στελέχη της κρουαζιέρας καθώς και σύναψης συνεργασιών
για έργα ανάπτυξης υποδομών. Οι συμμετέχοντες επίσης θα αποκτήσουν
πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες για τις τελευταίες τάσεις που επηρεάζουν
το μέλλον της περιοχής.
Όπως πάντα, το Forum θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα όπου εκπρόσωποι
κυβερνήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσουν την πολιτική που
έχουν σχεδιάσει για τον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού και θα συζητήσουν
τις μελλοντικές ανάγκες για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Η Έκθεση
Λιμάνια και Μαρίνες, Πόλεις και Προορισμοί, Προμηθευτές και Πάροχοι
Υπηρεσιών έχουν μια μοναδική ευκαιρία προβολής των προϊόντων και
υπηρεσιών τους απευθείας στα στελέχη εταιρειών κρουαζιέρας και
γιώτινγκ που θα συμμετέχουν στο Posidonia Sea Tourism Forum.
Χαρακτηριστικό της έκθεσης θα είναι οι πολλαπλές ευκαιρίες δικτύωσης και
οι συντονισμένες ενέργειες προβολής.

Το Συνέδριο
Επιφανείς ομιλητές από τους κλάδους της κρουαζιέρας και του γιώτινγκ θα θέσουν προς
συζήτηση τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τον Θαλάσσιο Τουρισμό σήμερα
και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
Στις συνεδρίες κρουαζιέρας θα αναλυθεί η τρέχουσα ραγδαία ανάπτυξη της βιομηχανίας
κρουαζιέρας στην Ευρώπη και θα παρουσιαστούν οι παγκόσμιες τάσεις στη ζήτηση για νέα λιμάνια
προσέγγισης, στην διαχείριση του συνωστισμού και στην αειφόρο ανάπτυξη των προορισμών. Επίσης,
θα εξεταστούν οι νέες επιχειρησιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία, όπως είναι η
ενεργοποίηση των νέων κανονισμών της ΕΕ για τον περιορισμό εκπομπών θείου. Τέλος, θα συζητηθούν και
σημαντικές εξελίξεις σε πιο εξειδικευμένους κλάδους της κρουαζιέρας που αφορούν άμεσα την Ανατολική
Μεσόγειο, όπως η έντονα ανοδική τάση της ζήτησης για κρουαζιέρες υψηλής πολυτέλειας, περιπέτειας και
εξερεύνησης που ωθούν προς μια αξιοσημείωτη αύξηση ναυπήγησης μικρών κρουαζιεροπλοίων.

Οι εγγραφές συνέδρων ξεκίνησαν!
Μη χάσετε την ευκαιρία να επωφεληθείτε των εκπτώσεων έγκαιρης εγγραφής.

Συμμετοχή των μεγαλύτερων εταιρειών
Κρουαζιέρας και Γιώτινγκ
To 2017 συμμετείχαν 1.300 σύνεδροι και εκθέτες από 22 χώρες, που είχαν
τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με στελέχη εταιρειών κρουαζιέρας και
γιώτινγκ. Παραδοσιακά στο Forum συμμετέχουν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων εταιρειών κρουαζιέρας, όπως: Azamara Club Cruises, Carnival Corp,
Celebrity Cruises, Celestyal Cruises, Costa Cruises, Crystal Cruises, Holland
America Line, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Pullmantur Cruises, Royal
Caribbean International, Seabourn Cruise Line και Silversea Cruises.
Από τον κλάδο του γιώτινγκ συμμετείχαν: Assomarinas, A1 Yachting, Burgess,
BWA Yachting, Cape4Yachting, D-Marin Marinas Group, Fraser Yachts
Worldwide, Greek Marinas Association, Hill - Robinson Management
Consultants, ICOMIA, MDL Marinas Group, MYBA και το Turkish Chamber of
Shipping.

Νέο Συνεδριακό Κέντρο
Για να προσφέρει επιπλέον ευκαιρίες δικτύωσης στους συμμετέχοντες, το
Posidonia Sea Tourism Forum αλλάζει χώρο το 2019 και θα πραγματοποιηθεί
σε ένα από τα πιο ιστορικά προάστια των Αθηνών. Το Συνεδριακό Κέντρο του
ξενοδοχείου Domotel Καστρί, που θα φιλοξενήσει την εκδήλωση, προσφέρει
στους εκθέτες άμεση επαφή με τη βιομηχανία κρουαζιέρας και ενισχύει την
αλληλεπίδραση μεταξύ ομιλητών, εκθετών και συνέδρων σε ένα πολυτελές
περιβάλλον.
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B2B Συναντήσεις & Workshop Κρουαζιέρας
Στις Β2Β συναντήσεις θα έχετε την ευκαιρία να συναντηθείτε πρόσωπο
με πρόσωπο με στελέχη της κρουαζιέρας και να τους παρουσιάσετε
νέους προορισμούς, προϊόντα, ιδέες και υπηρεσίες. Το PSTF 2019 θα
φιλοξενήσει επίσης ένα ειδικού ενδιαφέροντος Workshop Κρουαζιέρας
σχεδιασμένο να προσφέρει στους συμμετέχοντες πρόσθετα εργαλεία
για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις του κλάδου. Λιμενικές αρχές,
Περιφέρειες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ναυτιλιακοί πράκτορες, διαχειριστές
επιβατηγών πλοίων, προμηθευτές και εκπρόσωποι του επισκευαστικού
τομέα είναι μεταξύ αυτών που θα ωφεληθούν από τη μοναδική ευκαιρία
να προσελκύσουν την προσοχή στελεχών που βρίσκονται στο επίκεντρο
λήψης αποφάσεων της βιομηχανίας κρουαζιέρας.

Απευθείας πρόσβαση στις εταιρείες Κρουαζιέρας και Γιώτινγκ
Το Εκθεσιακό σας Πακέτο
Το Posidonia Sea Tourism Forum προσφέρει ολοκληρωμένα εκθεσιακά
πακέτα για την αποτελεσματική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών σας
σε πιθανούς διεθνείς πελάτες.
Το εκθεσιακό πακέτο περιλαμβάνει:
Πλήρως εξοπλισμένο περίπτερο
Δύο δωρεάν θέσεις Συνέδρων για το Posidonia Sea Tourism Forum
Πρόσκληση στην επίσημη δεξίωση του Posidonia Sea Tourism Forum
Δωρεάν καταχώριση με εταιρικό προφίλ στον κατάλογο του Forum
Δωρεάν καταχώριση στη λίστα Εκθετών στην ιστοσελίδα του Forum
Δωρεάν προσκλήσεις για τους πελάτες των Εκθετών

Χορηγικά πακέτα
Χορηγοί και Υποστηρικτές του Forum μπορούν να επωφεληθούν από μια
γκάμα ευκαιριών προβολής που θα ενισχύσει το εταιρικό τους προφίλ, τη
ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους και θα δώσει την ευκαιρία να
μιλήσουν απευθείας με στελέχη της κρουαζιέρας και του γιώτινγκ, καθώς και
με εκπροσώπους της διεθνούς βιομηχανίας θαλάσσιου τουρισμού.
Η προβολή Χορηγών και Υποστηρικτών περιλαμβάνει:
Δωρεάν θέσεις Συνέδρων
Πλήρως εξοπλισμένο περίπτερο
Προβολή λογοτύπου σε όλη την έντυπη επικοινωνία του Forum
Ένθεση εταιρικού επικοινωνιακού υλικού στις τσάντες των Συνέδρων
Προβολή λογοτύπου στο σκηνικό (backdrop) του Συνεδρίου
Λογότυπο στις τσάντες των Συνέδρων
Πρόσκληση στο δείπνο των Ομιλητών
Προβολή λογοτύπου στις διαφημίσεις του Posidonia Sea Tourism Forum
Δωρεάν καταχώριση με σύντομο εταιρικό προφίλ στον κατάλογο του Forum
Αναφορά Χορηγών και Υποστηρικτών στα δελτία τύπου του Forum

Διαφημιστική προβολή
Για άμεση και αποτελεσματική προβολή το Posidonia Forum προσφέρει τις
εξής διαφημιστικές επιλογές:
Διαφήμιση στον κατάλογο του Posidonia Forum
Banner στην ιστοσελίδα του Posidonia Forum
Αποστολή προωθητικού email εκ μέρους των Εκθετών σε περισσότερους
από 5.000 αποδέκτες - πιθανούς πελάτες από την βιομηχανία κρουαζιέρας
και γιώτινγκ
Διαφημιστική προβολή με banner μεγάλης κλίμακας στο συνεδριακό
κέντρο.
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