Ο Δήμος Αμοργού στη «boot Düsseldorf»

Επιτυχημένη ήταν η παρουσία του Δήμου Αμοργού στη Διεθνή Τουριστική Εκθεση
«BOOT 2018» που διεξήχθη στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας από τις 20 έως τις 28
Ιανουαρίου. Πρόκειται για την μεγαλύτερη έκθεση στην Ευρώπη με θέμα το
θαλάσσιο τουρισμό. Οι συμμετοχές των εκθετών ξεπέρασαν τις 1900 από 68 χώρες
ενώ η έκθεση ήταν χωρισμένη σε 20 θεματικές ενότητες που κάλυπταν 220.000 τ.μ.
Συνολικά επισκέφτηκαν την έκθεση 247.000 άτομα από 94 χώρες!
Ο Δήμος Αμοργού φιλοξενήθηκε στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
στο καταδυτικό κέντρο της έκθεσης, μαζί με οκτώ ακόμη ελληνικά νησιά από τις
Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Την Αμοργό εκπροσώπησαν ο ιδιοκτήτης του
Amorgos Diving Center, Δημήτρης Συνοδινός και η υπεύθυνη επικοινωνίας του
Διεθνούς Τουρνουά Ελεύθερης Κατάδυσης Authentic Big Blue, Ηρα
Νικολετοπούλου.

Την έκθεση επισκέφτηκαν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και
Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισμού, Γιώργος Τζιάλλας. Και οι δύο έδειξαν
ενδιαφέρον για την προοπτική ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα
ενώ άκουσαν με προσοχή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι του
κλάδου.

Για την παρουσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη «ΒΟΟΤ 2018», η
αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Μαριέτα
Παπαβασιλείου τόνισε «ο καταδυτικός τουρισμός αποτελεί διεθνώς έναν από τους
ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους του τουρισμού. Η έκθεση boot Düsseldorf,
ήταν το κατάλληλο μέρος για να προβάλλουμε τις μοναδικές επιλογές που
υπάρχουν στον τόπο μας στο τομέα του καταδυτικού τουρισμού αλλά και τη μεγάλη
γκάμα των θαλασσίων σπορ και δραστηριοτήτων που μπορεί να βρει κανείς στο
Νότιο Αιγαίο, ώστε να προσελκύσουμε ένα κοινό με εξειδικευμένα ενδιαφέροντα».

Το κοινό της έκθεσης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις καταδύσεις στην Ελλάδα
και ειδικά για την Αμοργό που έχει σχετιστεί μέσω της ταινίας «Απέραντο Γαλάζιο»
με την ελεύθερη κατάδυση. Το περίπτερο της Αμοργού επισκέφτηκαν ο Ισπανός
Miguel Lozano, νικητής του 1ου Authentic Big Blue και ο Τούρκος πρωταθλητής
Memo Arikok οι οποίοι δεσμεύτηκαν να αγωνιστούν και στο 2ο Authentic Big Blue
που θα είναι επετειακό και θα διεξαχθεί στην Αμοργό από τις 17 έως τις 23
Σεπτεμβρίου.

