Με µεγάλη συµµετοχή εκθετών και αθρόα προσέλευση επισκεπτών ολοκληρώθηκε η 42η
xenia, η οποία πραγµατοποιήθηκε 26-29 Νοεµβρίου στο Metropolitan Expo. Σε µια χρονιά
ιδιαίτερα δύσκολη για τον τουρισµό, η 42η xenia έστειλε ένα µήνυµα αισιοδοξίας στους
επιχειρηµατίες του κλάδου της διαµονής, της εστίασης και της διασκέδασης,
παρουσιάζοντας νέες ιδέες που αναβαθµίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν.
Τα εγκαίνια της 42ης xenia τέλεσε ο υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γιώργος
Νικητιάδης, ο οποίος εξήρε την προσφορά της xenia, επί τόσα χρόνια, στην ανάδειξη του
συνόλου της τουριστικής οικονοµίας της χώρας. Ο κ. Νικητιάδης επανέλαβε την
πεποίθησή του ότι το 2011 θα είναι µια καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισµό.
Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, η Εταιρεία Τουριστικής και Οικονοµικής Ανάπτυξης του
∆ήµου Αθηναίων παρουσίασε τις δράσεις και το έργο της, όπου ανακοινώθηκε ότι
πρόκειται να προστεθεί µια νέα υπηρεσία, η Athens Film Office, µε σκοπό την προσέλκυση
διεθνών κινηµατογραφικών παραγωγών στην Αθήνα.
Η 42η xenia πλαισιώθηκε µε µια πλούσια γκάµα παράλληλων εκδηλώσεων, οι οποίες
άνοιξαν το δρόµο για συνέργιες µεταξύ των επιχειρηµατιών αλλά και νέες πρωτοβουλίες
από την πλευρά των φορέων.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου, το οποίο κατά τη
διάρκεια της γαστρονοµικής εκδήλωσης Kalimera! with taste ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει
την πρωτοβουλία για την καθιέρωση του ελληνικού πρωινού σε όλα τα ξενοδοχεία της
χώρας.
Σε παρέµβασή του στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΕΟΤ κ. Νικόλας Κανελλόπουλος εξήρε
την πρωτοβουλία του ΞΕΕ, εξιστορώντας προσωπικές του εµπειρίες για τα οφέλη που είχαν
ξενοδοχεία, που προσφέρουν ήδη υψηλής ποιότητας ελληνικό πρωινό.
Η εκδήλωση Κalimera! with taste δεν ήταν η µοναδική στην 42η xenia. Μαζί µε το καθαρά
εκθεσιακό και επιχειρηµατικό µέρος της, η xenia φιλοξένησε τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
√ Παρουσίαση και προώθηση του Επώνυµου Ελληνικού Κρασιού. Ανακήρυξη της κυρίας
Μάγιας Τσόκλη ως Πρεσβευτής του Επώνυµου Ελληνικού Κρασιού και παρουσίαση του
νέου Portal.
√ Design Lab@xenia. Εκδήλωση για το design και την αρχιτεκτονική στις ειδικές ανάγκες
των ξενοδοχείων και των µονάδων µαζικής εστίασης και ψυχαγωγίας.
√ Ηµερίδα «Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Υπηρεσία του Ελληνικού Ξενοδοχείου».
√ The Bar Academy Show. Παρουσιάσεις cocktails από φηµισµένους έλληνες και ξένους
bartenders, για τους επαγγελµατίες και ιδιοκτήτες µπαρ.
√ 1η Ηµέρα καριέρας στον Τουρισµό. 19 από τις µεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο του
Τουρισµού πραγµατοποίησαν συνεντεύξεις µε περισσότερους από 400 υποψήφιους
εργαζοµένους για κάλυψη θέσεων για την ερχόµενη season.
Η 42η xenia πραγµατοποιήθηκε µε την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού και
του Ε.Ο.Τ.

