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ΠΡΟΣ:
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
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Ιονίου
∆/νση ∆ιοικητικού
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Για έλεγχο νοµιµότητας
KOIN:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
1. Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδας
28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, 27100
2. Γραφείο Περιφερειάρχη
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
3. Γραφείο Εκτελεστικής Γραµµατέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

ΘΕΜΑ: «∆ιαβίβαση της υπ’ αριθµ. 229/2013 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συµβουλίου
∆υτικής Ελλάδας»
Σχετ.:
Η υπ’ αριθµ. 1596 εισήγηση του Προέδρου της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθµ. 229/2013 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας µε θέµα «Έγκριση τροποποίησης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του υποέργου 3 µε τίτλο «Συµµετοχή σε
∆ιεθνείς και Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις» και του υποέργου 4: µε τίτλο
«Ενίσχυση της δηµοσιότητας των τουριστικών υπηρεσιών της ∆υτικής
Ελλάδος», του προγράµµατος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας», άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής
∆υτικής Ελλάδος, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης» και παρακαλούµε για τις ενέργειές σας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Η Γραµµατέας της Επιτροπής
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας
ΓΙΩΡΓΟΣ
Παν.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονοµίας
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 15/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Στην Πάτρα σήµερα την 30η ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, στα
Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 2ος όροφος) συνεδρίασε η
Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας, όπως συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 182/2011 (ΦΕΚ τ. Β 2010/9-9-2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ’ αριθµ. 147/2013 (ΦΕΚ τ. Β 1966/13-82013) και συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 45/2013, αποφάσεις του Περιφερειακού
Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ.οικ.346136/1505,24-12-2013
πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 µελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω µέλη:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονοµίας /Πρόεδρος
2. Μπουχάγιερ Αριστείδης - Περιφερειακός Σύµβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Ζαχαροπούλου – Στούµπου Αδαµαντία - Περιφερειακή Σύµβουλος/Τακτικό
µέλος
4. Μπουγάς Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύµβουλος/Τακτικό µέλος
5. Γεωργιόπουλος Γιώργος - Περιφερειακός Σύµβουλος /Τακτικό µέλος
6. Βάλαρης ∆ηµήτριος - Περιφερειακός Σύµβουλος /Τακτικό µέλος
7. Πετρόπουλος Χρήστος - Περιφερειακός Σύµβουλος /Τακτικό µέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύµβουλος / Τακτικό µέλος
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9. Καραθανασόπουλος Νικόλαος - Περιφερειακός Σύµβουλος / Τακτικό µέλος
10. Φεσσιάν Γεράσιµος - Περιφερειακός Σύµβουλος / Τακτικό µέλος
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε Βαθµό Ε’, σύµφωνα µε την απόφαση οικ. 160453/2337 του
Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόµο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης.

Απόφαση 229/2013
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 1o θέµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο:
«Έγκριση τροποποίησης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για την
υλοποίηση του υποέργου 3 µε τίτλο «Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς και Εθνικές Τουριστικές
Εκθέσεις» και του υποέργου 4: µε τίτλο «Ενίσχυση της δηµοσιότητας των
τουριστικών υπηρεσιών της ∆υτικής Ελλάδος», του προγράµµατος «Τουριστικής
Προβολής Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας», άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος
Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής ∆υτικής Ελλάδος, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».
Το θέµα συζητήθηκε στην Επιτροπή σύµφωνα µε την αρµοδιότητα της παραγράφου
2 της απόφασης 147/2013 του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας (ΦΕΚ τ.
Β 1966/13-8-2013).
Βάση της γραπτής εισήγησης του Προέδρου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας:
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία υλοποιεί µέσω προγραµµατικής σύµβασης µε την Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας το υποέργου 3: µε τίτλο «Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς και Εθνικές Τουριστικές
Εκθέσεις» και το υποέργου 4: µε τίτλο «Ενίσχυση της δηµοσιότητας των τουριστικών
υπηρεσιών

της

∆υτικής

Ελλάδος»

του

προγράµµατος

«Τουριστικής

Προβολής

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας», άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα
Ζωής ∆υτικής Ελλάδος, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το 'Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία πραγµατοποίησε συναντήσεις εργασίας µε τους τοπικούς παράγοντες
και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού στην Αχαΐα, Ηλεία και
Αιτωλοακαρνανία, όπου µε βάση τα στοιχεία που αντλήθηκαν αναφορικά µε την ήδη
υπάρχουσα επισκεψιµότητα τουριστών όσο και µε την δυνατότητα προσέγγισης αναδυόµενων
αγορών, προτάθηκαν διαφοροποιήσεις και αλλαγές για τα υποέργα 3 και 4, σχετικά µε τον
αρχικό σχεδιασµό τους.
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η τροποποίηση της από 4/2/2013 Προγραµµατικής
Σύµβασης ως εξής:
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Το «ΠΡΟΟΙΜΙΟ» διαµορφώνεται ως ακολούθως:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το υποέργο 3 µε τίτλο «Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς και Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις» του
προγράµµατος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» έχει σαν κύριο
αντικείµενο τη συµµετοχή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας σε διεθνείς και εθνικές τουριστικές
εκθέσεις, που αποτελούν παραδοσιακό εργαλείο προβολής του τουριστικού προϊόντος της
ευρύτερης περιοχής.

Οι χώρες όπου θα προβληθεί η ∆υτική Ελλάδα ως τουριστικός

προορισµός έχουν επιλεχθεί κατόπιν µιας σειράς διαβουλεύσεων µε τους τοπικούς
παράγοντες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού µε βάση τα
στοιχεία που έχουν αντληθεί αναφορικά µε την ήδη υπάρχουσα επισκεψιµότητα τουριστών
όσο και µε την δυνατότητα προσέγγισης αναδυόµενων αγορών.

Για την υλοποίηση του υποέργου 3 µε τίτλο «Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς και Εθνικές
Τουριστικές Εκθέσεις» του προγράµµατος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας» και σύµφωνα µε το Τεχνικό ∆ελτίο, θα πρέπει α) να συµµετέχει η Π.∆.Ε σε διεθνείς
και εθνικές τουριστικές εκθέσεις προκειµένου να επιτευχθεί η επαναλαµβανόµενη προβολή του
τουριστικού προϊόντος της Π∆Ε στις αγορές-στόχους, β) να αναπτυχθούν επαφές και
συνεργασίες µεταξύ των επαγγελµατιών του τουρισµού που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
και των δυνητικά ενδιαφερόµενων φορέων από τις αγορές- στόχους και γ) να υιοθετηθεί και
υποστηριχθεί η εθνική τουριστική στρατηγική.

Το υποέργο 4 µε τίτλο «Ενίσχυση της δηµοσιότητας των τουριστικών υπηρεσιών της
∆υτικής Ελλάδος» του προγράµµατος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας» έχει σαν στόχο στα πλαίσια του επικοινωνιακού σχεδιασµού, την προώθηση του
τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας στις χώρες στόχους προσέλκυσης
τουριστικού κοινού. Για το λόγο αυτό θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωµένο
πρόγραµµα προώθησης και επικοινωνίας (media plan). Βασική επιδίωξη του media plan είναι
η δηµιουργία θετικής τάσης για το τουριστικό προϊόν της περιοχής, καθώς και η δηµιουργία,
υποστήριξη και ενίσχυση του τουριστικού brand name της περιοχής, κτίζοντας σταδιακά µία
ξεχωριστή τουριστική ταυτότητα, µε εµφανή διαφοροποίηση παροχής τουριστικού προϊόντος
σε σχέση µε τους ανταγωνιστές.

Η βασική στρατηγική που θα ακολουθηθεί είναι η προβολή του διαφοροποιηµένου τουριστικού
προϊόντος που προωθεί η Π∆Ε, µέσω των διαφορετικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού
που υποστηρίζει η περιοχή και η στόχευση σε συγκεκριµένους καταναλωτικούς στόχους ανά
περίπτωση. Το πρόγραµµα προώθησης και επικοινωνίας το οποίο θα λειτουργεί καθ’ όλη την
διάρκεια του έργου, θα περιλαµβάνει στοχευόµενες δράσεις και ενέργειες µε διττό σκοπό:
•

Την προσέλκυση και την δηµιουργία επιχειρηµατικών συνεργασιών και ευκαιριών
επένδυσης, δηλαδή σε Β2Β επίπεδο,
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•

Την προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών και την δηµιουργία «θετικού θορύβου»
και θετικής τάσης, αναφορικά µε το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας, δηλαδή σε Β2C επίπεδο.

Για την υλοποίηση του υποέργου 4 µε τίτλο «Ενίσχυση της δηµοσιότητας των τουριστικών
υπηρεσιών

της

∆υτικής

Ελλάδος»

του

προγράµµατος

«Τουριστικής

Προβολής

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» και σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο, θα
πραγµατοποιηθούν καταχωρήσεις, επισκέψεις επαγγελµατιών, δηµοσίευση banners σε sites
του εσωτερικού και του εξωτερικού, παραγωγή Video.
Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεργαστούν ώστε να
επιτευχθεί το παρακάτω αναλυτικά περιγραφόµενο φυσικό αντικείµενο που σχετίζεται µε την
εκτέλεση των ενεργειών που αναφέρονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του προγράµµατος
«Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας»

Το «Άρθρο 1» διαµορφώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αντικείµενο της Σύµβασης
Αντικείµενο της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι η υλοποίηση του υποέργου
3: µε τίτλο «Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς και Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις» και του υποέργου 4: µε
τίτλο «Ενίσχυση της δηµοσιότητας των τουριστικών υπηρεσιών της ∆υτικής Ελλάδος» του
προγράµµατος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» το οποίο σύµφωνα µε
το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο οφείλει να υλοποιήσει η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, αναθέτει στον δεύτερο των συµβαλλοµένων, την
Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και αυτή αναλαµβάνει:
α) την υλοποίηση του υποέργου 3 µε τίτλο «Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς και Εθνικές
Τουριστικές Εκθέσεις» και συγκεκριµένα τις παρακάτω δράσεις:
Την οργάνωση για την συµµετοχή της Π.∆.Ε στις παρακάτω εκθέσεις


∆ράση 3.1: Συµµετοχή σε τρεις (3) εκθέσεις στη Γερµανία



∆ράση 3.2: Συµµετοχή σε µια (1) έκθεση στη Γαλλία



∆ράση 3.3: Συµµετοχή σε πέντε (5) εκθέσεις στη Ρωσία



∆ράση 3.4: Συµµετοχή σε τέσσερις (4) εκθέσεις στην Ιταλία



∆ράση 3.5: Συµµετοχή σε δύο (2) εκθέσεις στην Αγγλία



∆ράση 3.6: Συµµετοχή σε τρεις (3) εκθέσεις στην Ελλάδα



∆ράση 3.7: Συµµετοχή σε µια (1) έκθεση στη Σουηδία

Επιπρόσθετα, η Π∆Ε θα δύναται να συµµετέχει σε παράλληλες εκδηλώσεις που θα
διοργανώνονται στα πλαίσια της κάθε έκθεσης (π.χ. παρουσιάσεις, ηµερίδες κ.α.).
Καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του υποέργου, θα τηρείται αρχείο µε τα στοιχεία
επισκεψιµότητας ανά χώρα ώστε να είναι µετρήσιµος ο αντίκτυπος της κάθε έκθεσης για την
εξαγωγή χρησίµων συµπερασµάτων αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα της εκάστοτε
έκθεσης.
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και
β) την υλοποίηση του υποέργου 4 µε τίτλο «Ενίσχυση της δηµοσιότητας των τουριστικών
υπηρεσιών της ∆υτικής Ελλάδος» και συγκεκριµένα τις παρακάτω δράσεις:
∆ράση 4.1: Καταχωρήσεις για προώθηση του τουρισµού στη ∆υτική Ελλάδα σε έντυπα
ή ηλεκτρονικά µέσα
Η δράση αυτή θα περιλαµβάνει στοχευόµενες διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε επιλεγµένα
έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι καταχωρήσεις θα
πραγµατοποιηθούν σε µέσα σχετικά µε την τουριστική βιοµηχανία γενικότερα, αλλά και σε
µέσα

τα

οποία

σχετίζονται

µε

συγκεκριµένες

εναλλακτικές

µορφές

τουρισµού,

διαφοροποιώντας το µήνυµα ανά περίπτωση.
Επίσης θα ακολουθηθεί η στρατηγική της δηµοσίευσης καταχωρήσεων σε έντυπα και
ηλεκτρονικά µέσα, τα οποία απευθύνονται τόσο σε καταναλωτικό κοινό-πιθανούς τουρίστες,
αλλά και σε κλαδικά επαγγελµατικά έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα, µε περιεχόµενο
επαγγελµατικό, µε στόχο πιθανές επαγγελµατικές συνεργασίες και δραστηριοποιήσεις.
Η παραγωγή και δηµοσίευση δελτίων τύπου αποτελεί µία σύγχρονη ενέργεια δηµοσίων
σχέσεων και έµµεσης προώθησης και προβολής. Η αποτελεσµατικότητα της επιρροής των
δελτίων τύπου εξαρτάται από το κύρος και την διεισδυτικότητα του µέσου από το οποίο
διαχέεται το µήνυµα στο κοινό που θα έχει επιλεγεί ως αποδέκτης. Τα δελτία τύπου θα
αποστέλλονται σε συνδυασµό µε τη υλοποίηση των υπόλοιπων δράσεων του Προγράµµατος
σε µέσα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ενηµερώνοντας για πιθανές ενέργειες, δράσεις και
γεγονότα, αλλά και υπενθυµίζοντας την παρουσία µιας οργανωµένης προσπάθειας
προώθησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας,
εγκαθιστώντας µία συνεργασία µε µέσα τα οποία διαθέτουν επιρροή στην διαµόρφωση της
κοινής άποψης και γνώµης.
Τα µέσα στα οποία θα πραγµατοποιηθούν οι καταχωρήσεις, θα επιλεγούν ανάλογα µε το είδος
τους αλλά και την ευρύτητα της απήχησης που διαθέτουν στο κοινό στόχευσης του έργου.
Σε κάθε περίπτωση οι δηµοσιεύσεις και τα δελτία τύπου θα διαφοροποιούνται σε ύφος και
γλώσσα ανάλογα µε το µέσο και τη χώρα που απευθύνονται αλλά και τη στόχευση σε κοινό
και επαγγελµατίες, που θα εξυπηρετούν τους στόχους του έργου. Οι δηµοσιεύσεις θα
πραγµατοποιηθούν σε κάθε χώρα-στόχο, τόσο σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα για το ευρύ
κοινό όσο και σε µέσα που απευθύνεται σε επαγγελµατίες. Οι δηµοσιεύσεις και τα δελτία
τύπου θα πραγµατοποιηθούν σε όλες τις χώρες στόχους (Ρωσία, Αγγλία, Ιταλία, Γερµανία,
Γαλλία, Σουηδία, Ελλάδα) και ο συνολικός αριθµός θα ανέρχεται σε 70.
∆ράση 4.2: Ταξίδια εξοικείωσης (familiarization trips) επαγγελµατιών, δηµοσιογράφων
και opinion makers
Τα ταξίδια εξοικείωσης αποτελούν µία ενέργεια προβολής και δηµοσίων σχέσεων, όπου µέσα
από την οργανωµένη πρόσκληση επαγγελµατιών (tour operators), δηµοσιογράφων και
οpinion makers θα έχουν ως στόχο:
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•

την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων συνεργασίας µεταξύ επαγγελµατιών του κλάδου
της βιοµηχανίας του τουρισµού (Β2Β)
Οι προσκλήσεις επαγγελµατιών του χώρου της βιοµηχανίας τουρισµού, θα ενισχύσει
το lobbying µεταξύ των τοπικών παικτών της τουριστικής αγοράς µε αντίστοιχους του
εξωτερικού και θα δώσει την ευκαιρία για επαγγελµατικές συνεργασίες και ευκαιρίες,
αλλά και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Με αυτή την ενέργεια θα ενισχυθεί η τουριστική
ταυτότητα της περιοχής, θα προσελκυσθεί τουριστικό κοινό και θα αναβαθµιστεί
γενικότερα το τουριστικό προϊόν της. Οι επαγγελµατίες που θα επιλεγούν θα πρέπει
να προέρχονται από τοµείς της τουριστικής βιοµηχανίας που θα εξυπηρετούν τους
σκοπούς και στόχους του προγράµµατος. Οι προσκεκληµένοι θα βιώσουν την
εµπειρία του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η περιοχή και µέσα από
στοχευµένες και καλά οργανωµένες ενέργειες (ηµερίδες, παρουσιάσεις συναντήσεις
,επισκέψεις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης) θα δοθεί η ευκαιρία της ανάπτυξης
επαγγελµατικών συνεργασιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Η επιλογή των
επαγγελµατιών θα πραγµατοποιηθεί µε κριτήριο την απήχηση και την θέση τους στην
τουριστική βιοµηχανία, τη συνάφειά τους µε τους σκοπούς του έργου και το είδος της
επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας.

•

την δηµιουργία «θετικού θορύβου» και την προώθηση και ανάπτυξη της τουριστικής
ταυτότητας της ∆υτικής Ελλάδας µε κύριο αποδέκτη το ευρύ κοινό (B2C).
Οι προσκλήσεις επαγγελµατιών από ΜΜΕ και opinion makers, είναι ουσιώδους
σηµασίας για την διάχυση και προώθηση του προωθητικού µηνύµατος που επιθυµεί
να εκπέµψει η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας µέσα από το έργο. Οι επαγγελµατίες των
ΜΜΕ θα προσκληθούν µε οργανωµένο τρόπο ώστε να βιώσουν και την εµπειρία του
τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η περιοχή και να την µεταφέρουν στον κοινό
τους δηµιουργώντας µία θετική τάση (positive trend) και ενισχύοντας την τουριστική
ταυτότητα της περιοχής. Οι επαγγελµατίες που θα προσκληθούν θα προέρχονται από
ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα, µε ενδεδειγµένη απήχηση στο κοινό των χωρών τους
και δύναται να εξειδικεύονται και σε συγκεκριµένες µορφές τουρισµού, προωθώντας
την ποικιλία και την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος που φιλοδοξεί να
αναδείξει η περιοχή.
Οι προσκλήσεις θα αφορούν οµάδες των 3 ατόµων (επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι των
ΜΜΕ ή opinion makers), ανά χώρα στόχο του έργου που θα επισκέπτονται την
Περιφέρεια για 2-3 ηµέρες.
Αναλυτικότερα οι επισκέψεις των επαγγελµατιών ανά χώρα:



Γαλλία (1)



Ρωσία (2)



Ιταλία (3)



Γερµανία (3)



Αγγλία (2)
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Επίσης θα πραγµατοποιηθεί φιλοξενία ξένων εκπροσώπων τύπου που θα περιλαµβάνει
περιήγηση, ξενάγηση και φιλοξενία σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας.

∆ράση 4.3: ∆ηµιουργία διαφηµιστικών banners σε επιλεγµένους διαδικτυακούς
ιστότοπους σχετικούς µε την τουριστική βιοµηχανία.
Η δηµιουργία banners σε ιστότοπους σχετικούς µε την τουριστική βιοµηχανία κρίνεται
απαραίτητη για την προβολή και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος στις χώρες
στόχους του έργου. Τα banners θα δηµοσιευθούν σε ιστοτόπους κάθε χώρας στόχου, είτε µε
γενικό τουριστικό περιεχόµενο είτε µε πιο ειδικό, σχετικά µε εναλλακτικές µορφές τουρισµού.
Τα banners θα διαφοροποιούνται ανά χώρα και κοινό που στοχεύει το έργο.
∆ράση: 4.4 ∆ηµιουργία Προωθητικού Video
Θα δηµιουργηθεί ένα video προώθησης και ανάδειξης των τουριστικών υπηρεσιών της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (διαφηµιστικό µήνυµα), µε δυνατότητα επιλογής υποτίτλων σε 6
γλώσσες (αγγλικά, γερµανικά, ιταλικά, ρωσικά, γαλλικά). Το video θα έχει διάρκεια περίπου 10
λεπτών και θα προβληθεί σε σηµεία ενδιαφέροντος (τουριστικές εκθέσεις, ακτοπλοϊκές
γραµµές, σηµεία αναµονής τουριστών κλπ). Επιπλέον αυτού θα δηµιουργηθεί και ένα σύντοµο
video των 30 δευτερολέπτων που θα χρησιµοποιηθεί για προβολή σε διαδικτυακούς τόπους.
Το «Άρθρο 2» διαµορφώνεται ως ακολούθως:
Άρθρο 2
Πόροι – Χρηµατοδότηση – Οικονοµική ∆ιαχείριση
2.1 Ο συνολικός προϋπολογισµός α) του υποέργου 3 «Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς και Εθνικές
Τουριστικές Εκθέσεις» του προγράµµατος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας» ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι
ευρώ (231.486,00€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και β) του υποέργου 4 «Ενίσχυση της
δηµοσιότητας των τουριστικών υπηρεσιών της ∆υτικής Ελλάδος» του προγράµµατος
«Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων
πενήντα

εννέα

χιλιάδων

διακοσίων

ογδόντα

τεσσάρων

ευρώ

(259.284,00€),

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
2.2 Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας θα χρηµατοδοτήσει: τον δεύτερο των συµβαλλόµενο την
Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα
χιλιάδων επτακοσίων εβδοµήντα ευρώ (490.770,00€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την
υλοποίηση του συµφωνούµενου µε την παρούσα σύµβαση, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά
στο Άρθρο 1 της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης.
α) προτείνουµε την έγκριση της τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη και την απόφαση 32.40/2013 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
η

της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (32 συνεδρίαση/9-12-2013), µε την
οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του περιεχοµένου της Π.Σ. και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την υπογραφή της.
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β) την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονοµίας για
την υπογραφή της τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των µελών, το σώµα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την τροποποίηση του προοιµίου καθώς και των άρθρων 1 και 2 της
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και της
Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του
υποέργου 3 µε τίτλο «Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς και Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις»
και του υποέργου 4: µε τίτλο «Ενίσχυση της δηµοσιότητας των τουριστικών
υπηρεσιών της ∆υτικής Ελλάδος», του προγράµµατος «Τουριστικής Προβολής
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας», άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη
& Ποιότητα Ζωής ∆υτικής Ελλάδος, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης τα οποία έχουν ως εξής:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το υποέργο 3 µε τίτλο «Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς και Εθνικές Τουριστικές
Εκθέσεις» του προγράµµατος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας» έχει σαν κύριο αντικείµενο τη συµµετοχή της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας σε διεθνείς και εθνικές τουριστικές εκθέσεις, που αποτελούν παραδοσιακό
εργαλείο προβολής του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής. Οι χώρες
όπου θα προβληθεί η ∆υτική Ελλάδα ως τουριστικός προορισµός έχουν επιλεχθεί
κατόπιν µιας σειράς διαβουλεύσεων µε τους τοπικούς παράγοντες και φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού µε βάση τα στοιχεία που έχουν
αντληθεί αναφορικά µε την ήδη υπάρχουσα επισκεψιµότητα τουριστών όσο και µε
την δυνατότητα προσέγγισης αναδυόµενων αγορών.
Για την υλοποίηση του υποέργου 3 µε τίτλο «Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς και Εθνικές
Τουριστικές Εκθέσεις» του προγράµµατος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας» και σύµφωνα µε το Τεχνικό ∆ελτίο, θα πρέπει α) να συµµετέχει η
Π.∆.Ε σε διεθνείς και εθνικές τουριστικές εκθέσεις προκειµένου να επιτευχθεί η
επαναλαµβανόµενη προβολή του τουριστικού προϊόντος της Π∆Ε στις αγορέςστόχους, β) να αναπτυχθούν επαφές και συνεργασίες µεταξύ των επαγγελµατιών του
τουρισµού που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και των δυνητικά ενδιαφερόµενων
φορέων από τις αγορές- στόχους και γ) να υιοθετηθεί και υποστηριχθεί η εθνική
τουριστική στρατηγική.
Το υποέργο 4 µε τίτλο «Ενίσχυση της δηµοσιότητας των τουριστικών
υπηρεσιών της ∆υτικής Ελλάδος» του προγράµµατος «Τουριστικής Προβολής
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» έχει σαν στόχο στα πλαίσια του επικοινωνιακού
σχεδιασµού, την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας στις χώρες στόχους προσέλκυσης τουριστικού κοινού. Για το λόγο αυτό θα
σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα προώθησης και
επικοινωνίας (media plan). Βασική επιδίωξη του media plan είναι η δηµιουργία
θετικής τάσης για το τουριστικό προϊόν της περιοχής, καθώς και η δηµιουργία,
υποστήριξη και ενίσχυση του τουριστικού brand name της περιοχής, κτίζοντας
σταδιακά µία ξεχωριστή τουριστική ταυτότητα, µε εµφανή διαφοροποίηση παροχής
τουριστικού προϊόντος σε σχέση µε τους ανταγωνιστές.
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Η βασική στρατηγική που θα ακολουθηθεί είναι η προβολή του διαφοροποιηµένου
τουριστικού προϊόντος που προωθεί η Π∆Ε, µέσω των διαφορετικών και
εναλλακτικών µορφών τουρισµού που υποστηρίζει η περιοχή και η στόχευση σε
συγκεκριµένους καταναλωτικούς στόχους ανά περίπτωση. Το πρόγραµµα προώθησης
και επικοινωνίας το οποίο θα λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, θα
περιλαµβάνει στοχευόµενες δράσεις και ενέργειες µε διττό σκοπό:
• Την προσέλκυση και την δηµιουργία επιχειρηµατικών συνεργασιών και
ευκαιριών επένδυσης, δηλαδή σε Β2Β επίπεδο,
• Την προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών και την δηµιουργία «θετικού
θορύβου» και θετικής τάσης, αναφορικά µε το τουριστικό προϊόν της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, δηλαδή σε Β2C επίπεδο.
Για την υλοποίηση του υποέργου 4 µε τίτλο «Ενίσχυση της δηµοσιότητας των
τουριστικών υπηρεσιών της ∆υτικής Ελλάδος» του προγράµµατος
«Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» και σύµφωνα µε το
εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο, θα πραγµατοποιηθούν καταχωρήσεις, επισκέψεις
επαγγελµατιών, δηµοσίευση banners σε sites του εσωτερικού και του εξωτερικού,
παραγωγή Video.
Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεργαστούν ώστε να
επιτευχθεί το παρακάτω αναλυτικά περιγραφόµενο φυσικό αντικείµενο που σχετίζεται
µε την εκτέλεση των ενεργειών που αναφέρονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο
του προγράµµατος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας»
Άρθρο 1
Αντικείµενο της Σύµβασης
Αντικείµενο της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι η υλοποίηση του
υποέργου 3: µε τίτλο «Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς και Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις» και
του υποέργου 4: µε τίτλο «Ενίσχυση της δηµοσιότητας των τουριστικών υπηρεσιών
της ∆υτικής Ελλάδος» του προγράµµατος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας» το οποίο σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο οφείλει να
υλοποιήσει η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.
Η Περιφέρεια
∆υτικής
Ελλάδας, αναθέτει
στον δεύτερο των
συµβαλλοµένων, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και αυτή
αναλαµβάνει:
α) την υλοποίηση του υποέργου 3 µε τίτλο «Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς και Εθνικές
Τουριστικές Εκθέσεις» και συγκεκριµένα τις παρακάτω δράσεις:
Την οργάνωση για την συµµετοχή της Π.∆.Ε στις παρακάτω εκθέσεις
 ∆ράση 3.1: Συµµετοχή σε τρεις (3) εκθέσεις στη Γερµανία
 ∆ράση 3.2: Συµµετοχή σε µια (1) έκθεση στη Γαλλία
 ∆ράση 3.3: Συµµετοχή σε πέντε (5) εκθέσεις στη Ρωσία
 ∆ράση 3.4: Συµµετοχή σε τέσσερις (4) εκθέσεις στην Ιταλία
 ∆ράση 3.5: Συµµετοχή σε δύο (2) εκθέσεις στην Αγγλία
 ∆ράση 3.6: Συµµετοχή σε τρεις (3) εκθέσεις στην Ελλάδα
 ∆ράση 3.7: Συµµετοχή σε µια (1) έκθεση στη Σουηδία
Επιπρόσθετα, η Π∆Ε θα δύναται να συµµετέχει σε παράλληλες εκδηλώσεις που θα
διοργανώνονται στα πλαίσια της κάθε έκθεσης (π.χ. παρουσιάσεις, ηµερίδες κ.α.).
Καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του υποέργου, θα τηρείται αρχείο µε τα στοιχεία
επισκεψιµότητας ανά χώρα ώστε να είναι µετρήσιµος ο αντίκτυπος της κάθε έκθεσης
για την εξαγωγή χρησίµων συµπερασµάτων αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα
της εκάστοτε έκθεσης.
και
β) την υλοποίηση του υποέργου 4 µε τίτλο «Ενίσχυση της δηµοσιότητας των
τουριστικών υπηρεσιών της ∆υτικής Ελλάδος» και συγκεκριµένα τις παρακάτω
δράσεις:
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∆ράση 4.1: Καταχωρήσεις για προώθηση του τουρισµού στη ∆υτική Ελλάδα
σε έντυπα ή ηλεκτρονικά µέσα
Η δράση αυτή θα περιλαµβάνει στοχευόµενες διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε
επιλεγµένα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι
καταχωρήσεις θα πραγµατοποιηθούν σε µέσα σχετικά µε την τουριστική βιοµηχανία
γενικότερα, αλλά και σε µέσα τα οποία σχετίζονται µε συγκεκριµένες εναλλακτικές
µορφές τουρισµού, διαφοροποιώντας το µήνυµα ανά περίπτωση.
Επίσης θα ακολουθηθεί η στρατηγική της δηµοσίευσης καταχωρήσεων σε έντυπα και
ηλεκτρονικά µέσα, τα οποία απευθύνονται τόσο σε καταναλωτικό κοινό-πιθανούς
τουρίστες, αλλά και σε κλαδικά επαγγελµατικά έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα, µε
περιεχόµενο επαγγελµατικό, µε στόχο πιθανές επαγγελµατικές συνεργασίες και
δραστηριοποιήσεις.
Η παραγωγή και δηµοσίευση δελτίων τύπου αποτελεί µία σύγχρονη ενέργεια
δηµοσίων σχέσεων και έµµεσης προώθησης και προβολής. Η αποτελεσµατικότητα
της επιρροής των δελτίων τύπου εξαρτάται από το κύρος και την διεισδυτικότητα του
µέσου από το οποίο διαχέεται το µήνυµα στο κοινό που θα έχει επιλεγεί ως
αποδέκτης. Τα δελτία τύπου θα αποστέλλονται σε συνδυασµό µε τη υλοποίηση των
υπόλοιπων δράσεων του Προγράµµατος σε µέσα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου
ενηµερώνοντας για πιθανές ενέργειες, δράσεις και γεγονότα, αλλά και υπενθυµίζοντας
την παρουσία µιας οργανωµένης προσπάθειας προώθησης και προβολής του
τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, εγκαθιστώντας µία
συνεργασία µε µέσα τα οποία διαθέτουν επιρροή στην διαµόρφωση της κοινής
άποψης και γνώµης.
Τα µέσα στα οποία θα πραγµατοποιηθούν οι καταχωρήσεις, θα επιλεγούν ανάλογα µε
το είδος τους αλλά και την ευρύτητα της απήχησης που διαθέτουν στο κοινό
στόχευσης του έργου.
Σε κάθε περίπτωση οι δηµοσιεύσεις και τα δελτία τύπου θα διαφοροποιούνται σε
ύφος και γλώσσα ανάλογα µε το µέσο και τη χώρα που απευθύνονται αλλά και τη
στόχευση σε κοινό και επαγγελµατίες, που θα εξυπηρετούν τους στόχους του έργου.
Οι δηµοσιεύσεις θα πραγµατοποιηθούν σε κάθε χώρα-στόχο, τόσο σε έντυπα και
ηλεκτρονικά µέσα για το ευρύ κοινό όσο και σε µέσα που απευθύνεται σε
επαγγελµατίες. Οι δηµοσιεύσεις και τα δελτία τύπου θα πραγµατοποιηθούν σε όλες
τις χώρες στόχους (Ρωσία, Αγγλία, Ιταλία, Γερµανία, Γαλλία, Σουηδία, Ελλάδα) και ο
συνολικός αριθµός θα ανέρχεται σε 70.
∆ράση 4.2: Ταξίδια εξοικείωσης (familiarization trips) επαγγελµατιών,
δηµοσιογράφων και opinion makers
Τα ταξίδια εξοικείωσης αποτελούν µία ενέργεια προβολής και δηµοσίων σχέσεων,
όπου µέσα από την οργανωµένη πρόσκληση επαγγελµατιών (tour operators),
δηµοσιογράφων και οpinion makers θα έχουν ως στόχο:
• την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων συνεργασίας µεταξύ επαγγελµατιών
του κλάδου της βιοµηχανίας του τουρισµού (Β2Β)
Οι προσκλήσεις επαγγελµατιών του χώρου της βιοµηχανίας τουρισµού, θα
ενισχύσει το lobbying µεταξύ των τοπικών παικτών της τουριστικής αγοράς µε
αντίστοιχους του εξωτερικού και θα δώσει την ευκαιρία για επαγγελµατικές
συνεργασίες και ευκαιρίες, αλλά και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Με αυτή
την ενέργεια θα ενισχυθεί η τουριστική ταυτότητα της περιοχής, θα
προσελκυσθεί τουριστικό κοινό και θα αναβαθµιστεί γενικότερα το τουριστικό
προϊόν της. Οι επαγγελµατίες που θα επιλεγούν θα πρέπει να προέρχονται από
τοµείς της τουριστικής βιοµηχανίας που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς και
στόχους του προγράµµατος. Οι προσκεκληµένοι θα βιώσουν την εµπειρία του
τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η περιοχή και µέσα από στοχευµένες
και καλά οργανωµένες ενέργειες (ηµερίδες, παρουσιάσεις συναντήσεις
,επισκέψεις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης) θα δοθεί η ευκαιρία της
ανάπτυξης επαγγελµατικών συνεργασιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Η
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επιλογή των επαγγελµατιών θα πραγµατοποιηθεί µε κριτήριο την απήχηση και
την θέση τους στην τουριστική βιοµηχανία, τη συνάφειά τους µε τους
σκοπούς του έργου και το είδος της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας.
την δηµιουργία «θετικού θορύβου» και την προώθηση και ανάπτυξη της
τουριστικής ταυτότητας της ∆υτικής Ελλάδας µε κύριο αποδέκτη το ευρύ
κοινό (B2C).
Οι προσκλήσεις επαγγελµατιών από ΜΜΕ και opinion makers, είναι ουσιώδους
σηµασίας για την διάχυση και προώθηση του προωθητικού µηνύµατος που
επιθυµεί να εκπέµψει η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας µέσα από το έργο. Οι
επαγγελµατίες των ΜΜΕ θα προσκληθούν µε οργανωµένο τρόπο ώστε να
βιώσουν και την εµπειρία του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η
περιοχή και να την µεταφέρουν στον κοινό τους δηµιουργώντας µία θετική
τάση (positive trend) και ενισχύοντας την τουριστική ταυτότητα της περιοχής.
Οι επαγγελµατίες που θα προσκληθούν θα προέρχονται από ηλεκτρονικά και
έντυπα µέσα, µε ενδεδειγµένη απήχηση στο κοινό των χωρών τους και
δύναται να εξειδικεύονται και σε συγκεκριµένες µορφές τουρισµού,
προωθώντας την ποικιλία και την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος
που φιλοδοξεί να αναδείξει η περιοχή.
Οι προσκλήσεις θα αφορούν οµάδες των 3 ατόµων (επιχειρηµατίες,
εκπρόσωποι των ΜΜΕ ή opinion makers), ανά χώρα στόχο του έργου που θα
επισκέπτονται την Περιφέρεια για 2-3 ηµέρες.
Αναλυτικότερα οι επισκέψεις των επαγγελµατιών ανά χώρα:
Γαλλία (1)
Ρωσία (2)
Ιταλία (3)
Γερµανία (3)
Αγγλία (2)

Επίσης θα πραγµατοποιηθεί φιλοξενία ξένων εκπροσώπων τύπου που θα
περιλαµβάνει περιήγηση, ξενάγηση και φιλοξενία σε περιοχές τουριστικού
ενδιαφέροντος της Περιφέρειας.
∆ράση 4.3: ∆ηµιουργία διαφηµιστικών banners σε επιλεγµένους
διαδικτυακούς ιστότοπους σχετικούς µε την τουριστική βιοµηχανία.
Η δηµιουργία banners σε ιστότοπους σχετικούς µε την τουριστική βιοµηχανία
κρίνεται απαραίτητη για την προβολή και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος
στις χώρες στόχους του έργου. Τα banners θα δηµοσιευθούν σε ιστοτόπους κάθε
χώρας στόχου, είτε µε γενικό τουριστικό περιεχόµενο είτε µε πιο ειδικό, σχετικά µε
εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Τα banners θα διαφοροποιούνται ανά χώρα και
κοινό που στοχεύει το έργο.
∆ράση: 4.4 ∆ηµιουργία Προωθητικού Video
Θα δηµιουργηθεί ένα video προώθησης και ανάδειξης των τουριστικών υπηρεσιών
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (διαφηµιστικό µήνυµα), µε δυνατότητα επιλογής
υποτίτλων σε 6 γλώσσες (αγγλικά, γερµανικά, ιταλικά, ρωσικά, γαλλικά). Το video θα
έχει διάρκεια περίπου 10 λεπτών και θα προβληθεί σε σηµεία ενδιαφέροντος
(τουριστικές εκθέσεις, ακτοπλοϊκές γραµµές, σηµεία αναµονής τουριστών κλπ).
Επιπλέον αυτού θα δηµιουργηθεί και ένα σύντοµο video των 30 δευτερολέπτων που
θα χρησιµοποιηθεί για προβολή σε διαδικτυακούς τόπους.

Άρθρο 2
Πόροι – Χρηµατοδότηση – Οικονοµική ∆ιαχείριση
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2.1 Ο συνολικός προϋπολογισµός α) του υποέργου 3 «Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς και
Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις» του προγράµµατος «Τουριστικής Προβολής
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα ενός
χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (231.486,00€), συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. και β) του υποέργου 4 «Ενίσχυση της δηµοσιότητας των τουριστικών
υπηρεσιών της ∆υτικής Ελλάδος» του προγράµµατος «Τουριστικής Προβολής
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα εννέα
χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (259.284,00€), συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.
2. Εξουσιοδοτηθεί τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονοµίας για
την υπογραφή της τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 4/2/2013 Προγραµµατική Σύµβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 229/2013.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας

ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονοµίας

ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΟΥΜΠΟΥ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
2. ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4. ΒΑΛΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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