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NOSTOS EXPO 
Το διεθνές σημείο αναφοράς του ειδικού και            
εναλλακτικού τουρισμού κάθε μορφής, για όλους 
τους προορισμούς και τους επαγγελματίες του 
τομέα που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο και 
τη  Νοτιοανατολική Ευρώπη, για την ανάπτυξη, τη            
συνεργασία και τη δικτύωση όλων όσοι φιλοδο-
ξούν να αξιοποιήσουν τις πιο δυναμικές νέες            
τάσεις στον τουρισμό. 

 

NOSTOS B2B meetings 
Με την υποστήριξη των κατά τόπους Γραφείων  
ΕΟΤ του εξωτερικού συμμετέχουν καταξιωμένοι 
Hosted Buyers πραγματοποιώντας B2B meetings 
με τους συμμετέχοντες Εκθέτες. Η διαδικασία του 
προγραμματισμού ολοκληρώνεται εκ των                      
προτέρων μέσω ειδικά διαμορφωμένης                               
ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 
 

NOSTOS Food Tourism 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον γαστρονομικό               
τουρισμό και την Ελληνική Κουζίνα. Καταξιωμένοι 
chefs και επαγγελματίες του κλάδου παρουσιάζουν 
τις νέες τάσεις στην παραδοσιακή μαγειρική                        
προτείνοντας μοναδικές τοπικές γεύσεις και                   
προϊόντα που παράγονται σε όλη τη χώρα και                     
αποτελούν σημείο αναφοράς για τη μεσογειακή  
διατροφή.  

 

NOSTOS Events & Happenings 
Κατά τη διάρκεια της NOSTOS 2017 σε επιλεγμένα 
σημεία των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων  της 
Έκθεσης λαμβάνουν χώρα Events και Happenings, 
όπως επιδείξεις mountain bike, τοξοβολίας, kite 
surf, sup, ιππασίας, κτλ. προσελκύοντας το                
ενδιαφέρον επισκεπτών και εκθετών. 

 

NOSTOS for guests 
Hosted Buyers, δημοσιογράφοι και bloggers ζουν 
από κοντά τη μοναδική εμπειρία εναλλακτικών  
δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της                    
Ναυπακτίας. Αναρρίχηση, mountain bike, ιππασία,         
hiking, trekking, cook lessons, bird watching, off 
road jeep αλλά και τοπικές γαστριμαργικές                        
απολαύσεις περιμένουν τους φιλοξενούμενους της                
NOSTOS 2017. 

     15.000 επισκέπτες 
 

 150  
και πλέον εκθέτες  

NOSTOS FORUM 
Το διεθνές ετήσιο βήμα επιμόρφωσης,                     
ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων για τον  
ειδικό και εναλλακτικό τουρισμό κάθε μορφής.                 
Απευθύνεται  στους φορείς διαχείρισης                       
προορισμών, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους                 
επαγγελματίες. Έχει  σκοπό την ανάδειξη                   
βέλτιστων πρακτικών, την παρουσίαση ερευνών 
και τάσεων σε αυτές τις μορφές τουρισμού, με 
στόχο τη βιωσιμότητα και την αειφορία. 

     1.200 b2b meetings 
 

 
 

70 hosted buyers  
   από 12 χώρες 



NOSTOS EXPO 2017 

Ποιοι Συμμετέχουν 

  

             Προορισμοί 

 

Περιφέρειες, Δήμοι, Επιμελητήρια και Αναπτυξι-
ακές Εταιρείες προβάλλουν τοπικές επιχειρή-
σεις, δραστηριότητες θεματικού τουρισμού,                       
τοπικές γεύσεις και προϊόντα. 
 

             

            Επιχειρήσεις  
             

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε: 
κρουαζιέρες κάθε μορφής, mountain bike,  
canoe, kayak, rafting, kite and wind surf,  
αναρρίχηση, hiking, trekking, ορειβασία, skiing, 
snowboarding, sailing, cook lessons,  
γαστρονομία κτλ. 

             

            Επιχειρήσεις διαμονής 
 

Ξενοδοχεία, Παραδοσιακοί ξενώνες, spa              
resorts, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταλύματα 
αγροτουρισμού και camping. 

             e Υπηρεσίες  
 

 

Εταιρείες και Επιχειρήσεις που εξειδικεύονται σε 
ηλεκτρονικά συστήματα οργάνωσης και                    
εξυπηρέτησης, e-travel, e-hospitality, e booking 
engines, web promotion κτλ. 

 
 

             Συγκοινωνίες και 

             Επιχειρήσεις Μεταφοράς 
 

Αεροπορικές Εταιρείες, Ναυτιλιακές Εταιρείες, 
Σιδηρόδρομος, ΚΤΕΛ,  Εταιρείες Ενοικίασης 
Σκαφών Αναψυχής, Επιχειρήσεις μίσθωσης 
οχημάτων, κτλ. 

             Tour Operators και  

             Τουριστικά γραφεία 
 

Tour Operators και τουριστικά γραφεία από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό που εξειδικεύονται στις 
ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 
 



Qwi  
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