
«Go	  Alternative	  in	  Greece»…	  στο	  XINIS	  EDUCATION	  FESTIVAL	  2013!	  

2ο	  Τουριστικό	  Συνέδριο	  από	  	  

τα	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  &	  το	  Δήμο	  Γλυφάδας	  

	  

Με	  γνώμονα	  την	  ανάδειξη	  των	  εναλλακτικών	  μορφών	  Τουρισμού	  ως	  καίριο	  μοχλό	  
ανάπτυξης	  της	  οικονομίας	  της	  χώρας	  μας,	  το	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  Γλυφάδας	  και	  ο	  Δήμος	  Γλυφάδας	  
συνδιοργανώνουν	  το	  2ο	  Συνέδριο	  Τουρισμού,	  με	  θέμα:	  «Οι	  νέες	  εναλλακτικές	  μορφές	  
Τουρισμού	  ως	  μοχλός	  ανάπτυξης	  της	  ελληνικής	  οικονομίας»,	  το	  οποίο	  εντάσσεται	  στο	  
πλήθος	  των	  εκπαιδευτικών	  εκδηλώσεων	  με	  δωρεάν	  συμμετοχή,	  που	  πραγματοποιούνται	  
στο	  πλαίσιο	  του	  XINIS	  EDUCATION	  FESTIVAL	  2013.	  

Το	  συνέδριο,	  το	  οποίο	  θα	  διεξαχθεί	  στις	  13	  Απριλίου	  2013	  και	  ώρα	  11.00	  στο	  Δημαρχείο	  
Γλυφάδας	  (Άλσους	  15),	  στοχεύει	  στην:	  

• ανάδειξη	  της	  δυναμικής	  των	  εναλλακτικών	  μορφών	  Τουρισμού,	  προκειμένου	  να	  
εμπλουτιστεί	  το	  ελληνικό	  τουριστικό	  προϊόν	  	  

• αξιοποίηση	  νέων	  υποδομών	  εναλλακτικού	  Τουρισμού,	  στο	  πλαίσιο	  της	  ενίσχυσης	  της	  
επιχειρηματικότητας	  

• διάδοση	  των	  εναλλακτικών	  μορφών	  Τουρισμού	  στο	  ευρύ	  κοινό	  

Yυιοθετώντας	  μοντέλα	  «Εναλλακτικού	  Τουρισμού»,	  όπως:	  	  

• θαλάσσιος	  Τουρισμός	  και	  κρουαζιέρα	  
• Τουρισμός	  υπαίθρου	  
• γαστρονομικός	  Τουρισμός	  
• Τουρισμός	  υγείας	  και	  ευεξίας	  
• πολιτιστικός	  και	  θρησκευτικός	  Τουρισμός	  	  
• αθλητικός	  Τουρισμός	  	  

συμβάλλουμε	  στη	  δημιουργία	  νέων	  επιχειρηματικών	  προτύπων	  και	  ευκαιριών	  επένδυσης	  στην	  
τουριστική	  βιομηχανία,	  και	  κατ’	  επέκταση	  ενισχύουμε	  τις	  προοπτικές	  της	  αειφόρου	  ανάπτυξης	  
και	  μιας	  υγιούς	  εγχώριας	  οικονομίας.	  	  

Στο	  Τουριστικό	  Συνέδριο	  -‐το	  οποίο	  αποτελεί	  μία	  ακόμα	  μεγάλη	  και	  καινοτόμα	  δράση	  
Πολιτισμού,	  στο	  πλαίσιο	  του	  κορυφαίου	  εκπαιδευτικού	  φεστιβάλ	  που	  διοργανώνει	  για	  5η	  
συνεχή	  χρονιά	  ο	  Εκπαιδευτικός	  Όμιλος	  ΞΥΝΗ,	  του	  XINIS	  EDUCATION	  FESTIVAL	  -‐θα	  απευθύνει	  
χαιρετισμό	  ο	  δήμαρχος	  Γλυφάδας,	  κ.	  Κώστας	  Κόκκορης.	  	  

-‐Αιγίδα:	  Δήμος	  Γλυφάδας	  	  



-‐Υποστήριξη:	  Touristorama	  Group,	  Hellenic	  Tourism	  Society	  (ΕΛΛΗΝΙΚΗ	  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ	  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ),	  TastyGreece.gr,	  XT	  TRAVEL	  SERVICES,	  	  Δίκτυο	  AlterNet	  

-‐Χορηγοί	  επικοινωνίας:	  Focus-‐On	  Group,	  Σφυγμός	  Νοτίων	  Προαστίων,	  Notia	  
News	  	  	  	  	  

*Είσοδος	  ελεύθερη	  	  

INFO	  

• Γλυφάδα:	  Λ.	  Βουλιαγμένης	  67	  και	  Αχιλλέως	  33,	  τηλέφωνο	  210	  9640117	  

• www.iek-‐xini.edu.gr	  	  /	  www.xinisfestival.edu.gr	  /	  
www.facebook.com/xiniseducationfestival	  

	  

	  

	  


