
για την πρώτη
Θασιακή Ημερίδα Τουρισμού
του Δικτύου Τουρισμού Θάσου 

3 Οκτωβρίου 2021 στη Θάσο 
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Συνοπτική περιγραφή της Ημερίδας

Το Δίκτυο σαν συντεχνιακός και μη θεσμικός οργανισμός λειτουργεί
σαν δεξαμενή σκέψης και δεν έχει αποφασιστικό ή εκτελεστικό
χαρακτήρα. Με την Ημερίδα αυτή στοχεύει να ανοίξει τις πύλες για
μια πραγματολογική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το δρόμο που
πρέπει να πάρει ο τουρισμός ώστε να εξασφαλισθουν η
διαχρονικότητα και η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται
στο νησί της Θάσου. Για αυτό το λόγο το κεντρικό θέμα της
συζήτησης θα είναι η διαφοροποίηση πελατολογίου/ αγορών αλλά
και του τουριστικού προϊόντος. Είμαστε σίγουροι ότι σε πρώτη
γραμμή η λύση στα προβλήματα που έχουμε πρέπει να έρθει μέσα
από το νησί. Εάν δεν καταφέρουμε να δώσουμε εμείς τις λύσεις
τότε θα γίνουμε μέρος κάποιου άλλου πλάνου το οποίο δεν θα
ελέγχεται πλέον από εμάς.

Κατά πάσα πιθανότητα οι ομιλητές θα είναι από τον τόπο μας,
άνθρωποι κύρια από την αγορά αλλά και από την πολιτική ηγεσία.
Στο κύριο μέρος της ημερήσιας διάταξης θα γίνει ο χαιρετισμός από
τους επισήμους, η παρουσίαση του δικτύου και μετά θα
ακολουθήσουν δυο κεντρικές παρουσιάσεις. Στο τέλος θα
ακολουθήσει μια ανοικτή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για
επίκαιρα θέματα που βασανίζουν το νησί. Η συζήτηση θα
διευθύνεται από τον πρόεδρο της Ημερίδας. Η ημερίδα δεν θα είναι
δημόσια. Οι προσκλήσεις συμμέτοχης θα αποσταλούν προσωπικά.

Εγγραφή στην Ημερίδα

Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους
πριν την έναρξη. Το Δίκτυο θα έχει ήδη προετοιμάσει ετικέτες,
εμβλήματα και την λίστα των συμμετεχόντων για κάθε έναν ξεχωριστά.

Τρόπος Διεξαγωγής
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Χορηγοί/Εταίροι
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Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν την Ημερίδα για τη κάλυψη 
των λειτουργικών εξόδων μπορούν να αποστείλουν ένα 
μήνυμα στο ακόλουθο email του Δικτύου.

tourismnetworkthassos@gmail.com

Γιατί να γινώ χορηγός;

Τα ονόματα των χορηγών θα αναφέρονται στην 
τελική πρόσκληση της Ημερίδας όπως και σε
όλες τις παρουσιάσεις. 

Κατηγορίες χορηγών

Χρυσός Χορηγός 200 + €

Αργυρός Χορηγός 100 – 200 €

Μπρούτζινος Χορηγός 50 – 100 €

mailto:tourismnetworkthassos@gmail.com

