
!"#$%&'%()*+$","-)*



	  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	  ΣΕ	  ΔΙΕΘΝΕΙΣ	  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ	  ΕΚΘΕΣΕΙΣ,	  	  

ΣΕ	  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	  ΜΕ	  ΤΟΝ	  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ	  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ	  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	  	  
ΠΡΟ	  ΤΟΥ	  ΑΘΩ	  ΚΑΙ	  ΤΟΠΙΚΟΥΣ	  ΦΟΡΕΙΣ	  

	  

Vakantiebeurs της	  Ουτρέχτης	  στην	  Ολλανδία	  
Ferrien Messe της	  Βιέννης	  

Balkanica Wedding Expo της	  Σόφιας	  
Salon De Vacances των	  Βρυξελλών	  

BIT του	  Μιλάνου	  
Holidays & Spa της	  Σόφιας	  

ITF του	  Βελιγραδίου	  
Free του	  Μονάχου	  
Reiseliv του	  Όσλο	  

ITB του	  Βερολίνου	  
TTR του	  Βουκουρεστίου	  

ΜΙΤΤ	  της	  Μόσχας	  
TUR του	  Γκέτεμποργκ	  

Εκκλησιαστικές	  Ημέρες	  του	  Μάινχαμ	  της	  Γερμανίας	  
	  W.T.M.	  του	  Λονδίνου	  	  

TTG	  του	  Ρίμινι	  της	  Ιταλίας.	  	  
	  



	  
	  

 

 
 
 

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 27-2-2014 



Προβολή	  στον	  έντυπο	  και	  ηλεκτρονικό	  τύπο	  



Έκδοση	  έντυπου	  πολυσέλιδου	  τουριστικού	  

οδηγού	  του	  Δήμου	  Αριστοτέλη	  	  

στην	  ελληνική	  και	  αγγλική	  γλώσσα,	  	  

σε	  πέντε	  χιλιάδες	  (5000)	  αντίτυπα.	  	  

	  





Δημιουργία	  και	  λειτουργία	  νέου	  Τουριστικού	  Portal	  του	  
Δήμου	  Αριστοτέλη	  στη	  διεύθυνση:	  www.dimosaristoteli.gr.	  

	  
	  

Με	  σύγχρονη	  εμφάνιση,	  αναβαθμισμένες	  λειτουργίες,	  νέο	  πληροφοριακό	  και	  φωτογραφικό	  
υλικό,	  ταχύτητα	  στην	  μετάδοση	  των	  δεδομένων,	  αυξημένη	  χρηστικότητα	  και	  πολλαπλά	  
επίπεδα	  ενημέρωσης	  για	  τον	  επισκέπτη,	  το	  νέο	  portal	  του	  Δήμου	  Αριστοτέλη	  ανοίγει	  ένα	  

νέο	  κεφάλαιο	  στην	  τουριστική	  προβολή	  του	  τόπου	  μας,	  αλλά	  και	  της	  Χαλκιδικής.	  	  
	  
	  

To	  ταξιδιωτικό	  τμήμα	  του	  νέου	  τουριστικού	  portal	  του	  Δήμου	  Αριστοτέλη	  περιλαμβάνει	  
στοιχεία	  και	  πληροφορίες	  για	  τις	  παγκόσμιες	  	  μοναδικότητες	  της	  περιοχής,	  τους	  οικισμούς	  

του	  Δήμου,	  τα	  Αξιοθέατα,	  τις	  Ανακαλύψεις,	  τις	  Παραλίες,	  τα	  Μουσεία	  και	  τους	  
αρχαιολογικούς	  χώρους,	  	  τις	  Διαδρομές	  με	  αυτοκίνητο	  και	  με	  εκτός	  δρόμου	  οχήματα	  και	  	  
Μονοπάτια.	  Επίσης,	  μέσω	  του	  νέου	  ιστότοπου	  του	  Δήμου,	  δίνεται	  η	  δυνατότητα	  να	  	  

προβάλλονται	  όλες	  οι	  επιχειρήσεις	  του	  Δήμου.	  Τέλος,	  καταγράφονται	  όλες	  οι	  σημαντικές	  
εκδηλώσεις-‐δρώμενα	  ανά	  περιοχή,	  οι	  τοπικές	  παραδόσεις,	  τα	  ήθη	  και	  έθιμα.	  

	  
	  



Το	  νέο	  web site	  θα	  λειτουργεί	  συνεργατικά	  και	  συνοδευτικά	  
με	  smartphone applications	  και	  διαδραστικούς	  τουριστικούς	  

οδηγούς	  για	  tablets.	  
	  

Σε	  πρώτη	  φάση	  ήδη	  κυκλοφόρησε	  διεθνώς	  στην	  ελληνική	  
και	  στην	  αγγλική	  γλώσσα	  και	  από	  τον	  Ιανουάριο	  του	  2013	  

διατίθεται	  δωρεάν	  σε	  πάνω	  από	  100	  ηλεκτρονικά	  
καταστήματα	  της	  Apple	  σε	  όλο	  τον	  κόσμο,	  η	  νέα	  

τουριστική–πολιτιστική	  εφαρμογή	  για	  iPad	  της	  Αρναίας	  
(Experience	  Arnaia).	  Η	  Αρναία	  αποτελεί	  έτσι	  τον	  μοναδικό	  

οικισμό	  της	  Βόρειας	  Ελλάδας	  που	  διαθέτει	  δική	  του	  
εφαρμογή	  στο	  App	  Store	  της	  Apple.	  

	  

	  
	  	  
	  
	  	  



Δημιουργία	  νέων	  ηλεκτρονικών	  τοποθεσιών	  

του	  Δήμου	  Αριστοτέλη	  στα	  Μέσα	  Κοινωνικής	  

Δικτύωσης	  

(Social	  Media/	  facebook-‐twitter-‐youtube	  κλπ).	  

	  

	  
	  	  
	  
	  	  



Αεροφωτογράφηση	  του	  συνόλου	  των	  οικισμών	  

Δήμου	  Αριστοτέλη	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  
	  	  
	  
	  	  

Πυργαδίκια	  
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