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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΕΡΝΗ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων 
 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
ΕΠΕΙΓΟΝ 

Τηλ.: +41 (0)31 356 14 10 
Φαξ: +41 (0)31 368 12 72 
e-mail: ecocom-bern@mfa.gr  

Βέρνη, 30 Μαρτίου 2021  
Φ.203/2231/ΑΣ 223  Α.Π. 

    
ΠΡΟΣ : - Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 

   (υπ’όψιν κ. Προέδρου) 
 

ΚΟΙΝ.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ε.Δ.: 

- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού  
- Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ  
- Διπλ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη  
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & Εξωστρέφειας  
- Γραφείο κας Β΄ Γεν. Δ/ντριας  
- A13, Β1, Β4, Β8 Δ/νσεις  
 

- ΣΕΤΕ, ΗΑΤΤΑ, ΓΕΠΟΕΤ, ΞΕΕ, ΠΟΞ    
- ΕΒΕΑ, ΕΒΕΘ, ΕΒΕΠ 
- Enterprise Greece 

 
Γραφείο κας Πρέσβεως 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρώτη διαδικτυακή έκθεση τουρισμού 2021 στην Ελβετία (22-25.4.2021). 
ΣΧΕΤ.: α) Έγγραφο μας με ΑΠΦ.203/2231/ΑΣ 144/26.02.2021 

β) Έγγραφό μας με ΑΠΦ.203/2231/ΑΣ 795/27.10.2020 
 
Α. Στις 22-25 Απριλίου 2021 θα λάβει χώρα η εν θέματι έκθεση “Land in Sicht” 
(μτφ. «Στεριά εν όψει», βλ. https://www.virtuelle-ferienmesse.ch/?lang=en) σε πλήρως εικονικό 
περιβάλλον,  

 με τη στήριξη του Ελβετικού Ταξιδιωτικού Συνδέσμου (Schweizer Reise-Verband – SRV, 
www.srv.ch) 

 τη συμμετοχή του Ελβετικού Οργανισμού Προώθησης Τουρισμού “Schweiz Tourismus“ 
(www.stnet.ch)  

 τη συμμετοχή των πέντε κορυφαίων ελβετικών ταξιδιωτικών ομίλων (κατά σειρά 
μεριδίου της ελβετικής αγοράς): 

- Hotelplan Suisse, με τις θυγατρικές της Hotelplan και  Travelhouse 
- DER Touristik Suisse AG, με τις θυγατρικές της Kuoni και Helvetic Tours 
- TUI Suisse Ltd.  
- Knecht Reisegruppe  
- Globetrotter Group AG, με αρκετές θυγατρικές εξειδικευμένου προσανατολισμού 

 Τις εθνικές συμμετοχές της Γερμανίας, της Αυστραλίας, της Κύπρου, των Σεϋχελλών, 
καθώς και των περιοχών Ras Al Khaimah (ΗΑΕ), St. Pete/Clearwater (Florida, ΗΠΑ) και 
της νήσου Formentera (Βαλεαρίδες, Ισπανία). 

(μ.η.) 

mailto:ecocom-bern@mfa.gr
https://www.virtuelle-ferienmesse.ch/?lang=en
http://www.srv.ch/
http://www.stnet.ch/
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Συμμετέχει, επίσης, το ελβετικό ταξιδιωτικό γραφείο, ελληνικής ιδιοκτησίας, "LAROS 
Reisen" (www.laros.ch). 

Στο αποκλειστικά εικονικό περιβάλλον οι επισκέπτες θα περιηγούνται ένα τρισδιάστατο 
χώρο μιας «κανονικής» έκθεσης, με πρώτη εμφάνιση - κατά τη σύνδεση - στους εξωτερικούς 
χώρους και στην κεντρική είσοδο, εκθεσιακά περίπτερα με δυνατότητα ψηφιακής 
αλληλεπίδρασης των επισκεπτών με τους εκπροσώπους των εκθετών (chat, sales, κ.α.), χώρους 
παρουσιάσεων και ομιλιών, video walls και (εικονικό) χώρο για διαφήμιση και προβολή.  

Μετά την ακύρωση και αναβολή, για Ιανουάριο του 2022, των δύο μεγάλων τουριστικών 
εκθέσεων της Ελβετίας, τη FESPO στη Ζυρίχη (βλ. β΄σχετικό) και της Ferienmesse στη Βέρνη, η 
συγκεκριμένη έκθεση που αναδύθηκε από αυτήν τη συγκυρία θα αποτελέσει, κατά μεγάλη 
πιθανότητα, τη μόνη φετινή εκδήλωση Β2Β και Β2C, εκθεσιακού χαρακτήρα, της ελβετικής 
τουριστικής βιομηχανίας που απευθύνεται σε ευρύ κοινό. 

Β. Κατά την επικοινωνία μας για τη δυνατότητα συμμετοχής, για τον ακριβή τρόπο 
διεξαγωγής της έκθεσης και την προσδοκώμενη εμβέλεια και προβολή που αναμένουν να 
επιτύχουν με την έκθεση αυτή, προτάθηκε από τους διοργανωτές η ιδέα της Ελληνικής 
συμμετοχής ως “Exclusive Host Country” της έκθεσης.  

Η επιλογή αυτή δεν θα απαιτούσε τη στιγμή αυτή χρονοβόρα εμπλοκή, ιδίως τεχνικής 
φύσεως, με το στήσιμο ψηφιακού περιπτέρου, αλλά θα προσέφερε, μέσω κατάλληλα 
επιλεγμένου οπτικο-ακουστικού υλικού, εκτεταμένη προβολή και παρουσία σε όλους τους 
χώρους της έκθεσης, αλλά και στην επικοινωνιακή τους εκστρατεία α) στο διαδίκτυο/κοινωνικά 
μέσα, β) στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και γ) προς τον ίδιο τον επαγγελματικό κλάδο 
(newsletters, travelnews.ch). 

Με δεδομένο πως για πρώτη φορά διεξάγεται μία τουριστική έκθεση με τέτοιον τρόπο, 
οι διοργανωτές είναι επιφυλακτικοί για τον αριθμό των επισκεπτών/χρηστών που θα την 
επισκεφτούν, αναμένοντας, ωστόσο, έναν αριθμό μεταξύ 5.000 και 20.000. Μέσω πληρωμένων 
καταχωρήσεων στο Facebook επιδιώκουν την απευθείας προσέγγιση 100.000 χρηστών, μέσω 
της εφαρμογής Profital στους 450.000 χρήστες της, μέσω της συνεργαζόμενης κυριακάτικης 
εφημερίδας “Sonntagszeitung“ πρόσβαση στους περ. 484.000 αναγνώστες της και ακόμα 
ευρύτερη πρόσβαση (> 2.000.000) μέσω άρθρων και καταχωρήσεων σε περαιτέρω ηλεκτρονικά 
και έντυπα μέσα, εκμεταλλευόμενοι το αυξημένο ενδιαφέρον που θα προκαλέσει η πρώτη 
έκθεση αυτού του είδους (“flirt fair”). 

Προς εξοικονόμηση χρόνου, ζητήσαμε και λάβαμε από τους διοργανωτές μία ενδεικτική 
οικονομική προσφορά-πακέτο που θα ανταποκρινόταν στην παραπάνω ιδέα μιας 
ολοκληρωμένης εθνικής συμμετοχής ως “Exclusive Host Country” της έκθεσης, την οποία και 
σας διαβιβάζουμε ηλεκτρονικώς, προς ενημέρωση και αξιολόγηση, με το παρόν, μαζί με ένα 
γενικότερο ενημερωτικό φυλλάδιο για τις δυνατότητες διαφήμισης στην έκθεση. Στην 
οικονομική προσφορά, ύψους 20.000 ευρώ, προσφέρεται και stand στην κεντρική είσοδο, 
δίπλα από εκείνο του Ελβετικού Ταξιδιωτικού Συνδέσμου (SRV), το οποίο δεν υφίσταται ως 
επιλογή σε περίπτωση μερικής επιλογής των προσφερόμενων δυνατοτήτων προβολής.  

Γ. Τη στιγμή που:  

i) οι Ελβετοί ταξιδιώτες ήδη αναζητούν ασφαλείς διεξόδους και προορισμούς για τη φετινή 
σεζόν (η εσωτερική τουριστική αγορά αναμένεται να απορροφήσει και φέτος δυσανάλογα 
μεγάλο μερίδιο),  

ii) η Swiss Air έχει ανακοινώσει το θερινό πρόγραμμα πτήσεών της με αυξημένη έμφαση σε 
ελληνικούς προορισμούς (βλ. α΄ σχετικό),  

iii) η Ισπανία και Πορτογαλία αγωνίζονται στην αγορά να αποσπάσουν ξανά την προσοχή των εν 
δυνάμει Ελβετών πελατών τους,  

http://www.laros.ch/
https://www.travelnews.ch/


 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

___________________________________________________________________________ 
Σελίδα 3 από 3 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

iv) η Γαλλία, Ιταλία και Τουρκία είναι ακόμα απούσες με εθνική καμπάνια, για διαφορετικούς 
λόγους καθεμία, τόσο από την «διεκδίκηση» της φετινής ελβετικής τουριστικής αγοράς, όσο και 
από τη συγκεκριμένη έκθεση, 

η, ει δυνατόν, διακεκριμένη και διακριτή εθνική συμμετοχή της χώρας μας σε αυτήν εκτιμούμε 
πως μπορεί, κατά τη συγκεκριμένη συγκυρία, να εκπέμψει ένα ισχυρό σήμα παρουσίας, 
ισχύος, αλλά και αλληλεγγύης του Ελληνικού Τουρισμού, με αποδέκτες κατ’αρχάς την ίδια την 
ελβετική αγορά τουρισμού που θα βρεθεί συγκεντρωμένη στην έκθεση αυτή, μέσω της οποίας 
άλλωστε πωλείται, δια των επαγγελματιών της, με επιτυχία το ελληνικό τουριστικό προϊόν στις 
διάφορες εκφάνσεις του.  Κατ’επέκταση, η διακεκριμένη προβολή του Ελληνικού Τουρισμού και 
προς το ελβετικό κοινό, απευθείας στην έκθεση και μέσω της επικοινωνιακής στρατηγικής των 
διοργανωτών, οπωσδήποτε θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο.  
 Συμπληρωματικά και προς πλήρωση της εικόνας, παραθέτουμε κατωτέρω διαθέσιμα 
στοιχεία αφίξεων από την Ελβετία της τελευταίας πενταετίας, προ πανδημίας: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Αφίξεις από την Ελβετία στην Ελλάδα 391.247 437.781 448.932 520.814 540.488 

Ποσοστό στο σύνολο των αφίξεων* 1.66% 1.77% 1.65% 1.73% 1.72% 

Μεταβολή +3.76% +11.89% +2.55% +16.01% +3.78% 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος    *Τα στοιχεία για την Κρουαζιέρα δεν περιλαμβάνονται 

 
Δ. Τα στοιχεία επικοινωνίας του επικεφαλής των διοργανωτών, κ. Bolliger, είναι τα 
ακόλουθα: 

Cäsar Bolliger 

Initiant «Land in Sicht» 
  
digitalnormal gmbh       
Mellingerstrasse 116      
5400 Baden                     
tel:  0041 79 79 850 79   
email: info@virtuelle-ferienmesse.ch                              
 tw: https://twitter.com/VirtuelleF 
web:   www.virtuelle-ferienmesse.ch                              
insta:  www.instagram.com/virtuelleferienmesse 
fb:       www.facebook.com/virtuelle.ferienmesse               
u-tube: www.youtube.com/channel/UCfShfZVab59_zr3HLXwIJcA              

 

 

 
Ο Προϊστάμενος 

 
 
 

Νικόλαος Δούκας 
 Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 

 
 
 
Συν.:  δύο (2) ηλεκτρονικά αρχεία 

callto:0041%2079%2079%20850%2079
mailto:info@virtuelle-ferienmesse.ch
https://twitter.com/VirtuelleF
http://www.virtuelle-ferienmesse.ch/
http://www.instagram.com/virtuelleferienmesse/
http://www.facebook.com/virtuelle.ferienmesse
http://www.youtube.com/channel/UCfShfZVab59_zr3HLXwIJcA




We expect 5.000-20.000 visitors during 4 days 

from 22.-25 April 2021. 

The virtual fair offers BIG attention and 

visibility in the Swiss Tourism Market 

B2B and B2C.

Important:
the final architecture of the fair is not finalized yet. So please notice that the Design and environnment could still change. But the positions and size of all promotion surfaces in this 

proposal is already correct and fix. All prices are excl. VAT in Swiss Francs (CHF) payable until 20. April 2021.





One big vertical banner for 4 days:
Entrance area
CHF 1800

One big vertical banner for 4 days:
Pavillons
CHF 900

The vertical banner is a very big/visible sponsor object that could be used, for 
example, as a pending billboard in the front of an architecture with the exhibition 
logo. 



Grid Progression = Animation (not mandatory)
= One image with all requested transition visuals in it. Production of the 

animated banner in responsibility of the advertiser; not included.

• guide people to 
particular areas

• feature a sponsor at the 
entrance of a pavilion 

• mark an area for a 
specific purpose 















Big Rotating
Banner Three-sided
CHF 900

Vertical Totem
CHF 400



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer 
gravida lectus in lorem luctus mollis. Mauris iaculis purus sed urna 
consequat varius. Etiam pharetra libero erat, quis feugiat nulla 
pellentesque vel. Morbi congue turpis in lacus ultrices, et pretium 
justo tincidunt. Aenean sit amet sagittis diam. Fusce sed nulla nec.





digitalnormal gmbh*
founder «Land in Sicht»
Cäsar Bolliger
bolliger@virtuelle-ferienmesse.ch
0041 (0)79 79 850 79

Benefit from very high attention
b2c, b2b, press and within the whole Swiss 
tourism marketplace.

«
»

Contact

List of exhibitors:
https://www.virtuelle-ferienmesse.ch/aussteller?lang=en



presenting partner: 

visitgreece.gr



5.000-20.000 visitors
4 days from 22.-25 April 2021

The virtual fair offers Greece
tremendous attention and visibility in the Swiss 
Tourism Market B2B and B2C.

And best of it all:
Spain, Italy, Turkey will not have any visibility because of very short handed planning!

Result:
 Full focus on Greece
 All important SwissTour operators and Retailers are present with boothes to sell visitors

top of mind destination «Greece»!



Top of mind and full visibility at the
first virtual, one and only public
Tourism fair in Switzerland 2021
At the fair:
• Exclusive architecture branding
• Entrance area branding
• Booth directly at entrance area
• Floor carpets and banners all over the 3D-World
• Video-Trailer Avertising slots between more than 300 
presentations at Auditoriums

Around the fair:
• Presentation in online-, print ads
• Editorial coverage in online- and print media
• Presentation on the website www.virtuelle-ferienmesse.ch
• Promotion space on ticket-confirmation Email
• Newsletter articles



visitgreece.gr



= 4 halls with booths value each
CHF 1250



2 big Wall-Banners at entrance area
4 wall-banners in each pavillon

Total 18 huge

architecture branding
spaces
VALUE CHF 10.000



Value: CHF 5.000











Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer 
gravida lectus in lorem luctus mollis. Mauris iaculis purus sed urna 
consequat varius. Etiam pharetra libero erat, quis feugiat nulla 
pellentesque vel. Morbi congue turpis in lacus ultrices, et pretium 
justo tincidunt. Aenean sit amet sagittis diam. Fusce sed nulla nec.









presenting partner: 

digitalnormal gmbh
founder «Land in Sight»
Cäsar Bolliger
bolliger@virtuelle-ferienmesse.ch
0041 (0)79 79 850 79

List of exhibitors:
https://www.virtuelle-ferienmesse.ch/aussteller?lang=en

Become a pioneer as
the first virtual host country
and benefit from very high attention
b2c, b2b, press and within the whole Swiss 
tourism marketplace.

«

»

contact
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