
 

 
 
Τν 2ν  Forum Τνπξηζκνύ & Real Estate , κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδνο , ηεο Σεξβίαο θαη 
ηελ Σεξβηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Θεζζαινλίθε, ζηηο 09 

Ννεκβξίνπ 2019, ζην πιαίζην ηεο Έθζεζεο Philoxenia, κε δηνξγαλσηέο ην Διιελν – Σεξβηθό 

Δπηκειεηήξην Β. Διιάδνο  θαη ην Δπηκειεηήξην Διιάδαο – Σεξβίαο, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 
Γ.Δ.Θ. Helexpo. 
Σπλδηνξγαλωηέο είλαη ν Γήκνο Πξεβέδεο , ην Δπηκειεηήξην ηεο Βνϊβνληίλαο, ην επηκειεηήξην 

ηεο Σεξβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνζλίαο. 
Σην Forum ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα λα παξνπζηαζηνύλ πεξηνρέο ηεο Διιάδνο , ηεο Σεξβίαο 
θαη ηελ Σεξβηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα θαη ηελ ππνδνκή λα 
απνηειέζνπλ  ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο θαη ζα λα γίλεη αλάιπζε πσο ην Real Estate κπνξεί 
λα απνηειέζεη κνριόο αλάπηπμεο ηεο θάζε ρώξαο κε ηηο ππνδνκέο άιια θαη ηνλ ξόιν πνπ 
κπνξεί λα έρεη ε GOLDEN VISA  

Οη ελόηεηεο ηνπ Forum είλαη: 

1ε ΔΝΟΤΗΤΑ 
 Αλαθαιύςηε λένπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο 

2ε ΔΝΟΤΗΤΑ 
 Τνπξηζκόο & αλάπηπμε – Υπνδνκέο , ελαιιαθηηθνί ηξόπνη, golden visa 

3ε ΔΝΟΤΗΤΑ  
 Δπηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο γηα ζπλεξγαζία ζε αίζνπζα ηεο Helexpo 

4ε ΔΝΟΤΗΤΑ  
 Σηξνγγπιή Τξάπεδα  θαη ζπδήηεζε κε ηε ζπκκεηνρή θνξέσλ 

Τν Forum Τνπξηζκνύ απεπζύλεηαη ζε όινπο όζνη έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ θαη 

ελδηαθέξνληαη λα αλαπηύμνπλ ή λα δηεπξύλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα. 



 

Δλδεηθηηθά: 
 Τνπξηζηηθνί νξγαληζκνί 
 Τνπξηζηηθά πξαθηνξεία 
 Πνιηηηζηηθνί ζύιινγνη 
 Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο 
 Φώξνη εζηίαζεο 
 Φεηκεξηλά ζέξεηξα – Λνπηξά 
 Μνπζεία 
 Καηαζθεπαζηέο 
 Μεραληθνύο 
 Μεζίηεο Αθηλήησλ 
 Ιδηνθηήηεο Αθηλήησλ 
 Δπελδπηέο θιπ 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Forum ε εγγξαθή είλαη ππνρξεωηηθή θαη κόλν γηα ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο παξέρνληαη δωξεάλ ηα παξαθάηω: 

 Δίζνδνο ζην Forum 
 Σπκκεηνρή ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο (Μόλν γηα επαγγεικαηίεο ηνπ 
ηνπξηζκνύ) 
 Δίζνδνο ζηελ έθζεζε Philoxenia 
 Δίζνδνο ζηελ ηειεηή εγθαηλίσλ ηεο έθζεζεο Philoxenia 

Μπνξείηε λα θάλεηε εγγξαθή ζην Forum ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Τεηάξηε 06 Ννεκβξίνπ 201 

 


