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Στο Ionian Yachting Festival & Gastronomy μπορούν να 
συμμετέχουν εταιρίες και επαγγελματίες του Yachting, Θαλάσσιου 
Τουρισμού και Γαστρονομίας  που ασχολούνται με:

1st Ionian Yachting Festival & Gastronomy 
LEFKADA 19-22 May 2022

Το μοναδικό Φεστιβάλ για το Yachting και την Γαστρονομία 
των Ιονίων Νήσων έρχεται στην Λευκάδα και έχει στόχο την προώθηση του 
Θαλάσσιου Τουρισμού, του Yachting και της Γαστρονομίας των Ιονίων Νήσων. έχει 
στόχο να γίνει μια ετήσια συνάντηση του κλάδου με επαγγελματίες και υποψήφιους 
πελάτες, όπου χιλιάδες επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάζουν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες των εκθετών. 
Σκοπός του Φεστιβάλ είναι να προωθήσει το νησιωτικό σύμπλεγμα των 
Ιονίων Νήσων και να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τον θαλάσσιο πλούτο 
και την περιβαλλοντική φυσιογνωμία του Αρχιπελάγους. 

Ποιοι συμμετέχουν στην έκθεση

 Ενοικίαση-ναύλωση σκαφών

 Πωλήσεις σκαφών

 Ναύλωση σκαφών   
με κυβερνήτη-πλήρωμα

 Εταιρείες διαχείρισης σκαφών

 Ασφαλιστικοί οργανισμοί

 Νηογνώμονες

 Τράπεζες και χρηματοδοτικοί  
 οργανισμοί

 Μεσίτες ναυλώσεων

 Εταιρείες και πάροχοι τροφοδοσίας

 Υπηρεσίες επισκευών  
 και συντήρησης

 Ναυπηγο-επισκευαστικές μονάδες

 Πάροχοι σωστικών μέσων

 Ιστιορραφεία

 Πάροχοι - προμηθευτές εξοπλισμού:  
 μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού,  
 ηλεκτρονικού

 Ναυτικές επικοινωνίες

 Υπηρεσίες «ξενοδοχειακού  
 εξοπλισμού» (σεντόνια, πετσέτες,  
 είδη για την καμπίνα)

 Υπηρεσίες ελλιμενισμού

 Υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης

 Πάροχοι καυσίμων

 Πάροχοι εξοπλισμού  
 ναυτικών δραστηριοτήτων

 Εξοπλισμός μαρινών

 Εταιρίες με παραδοσιακά προϊόντα

 Εταιρίες με τοπικά προϊόντα

 Δρόμοι Κρασιού

 Ζυθοποιίες

 Κτήματα της περιοχής  
 και όλης της Ελλάδας

 Οινοποιεία

 Παραδοσιακά Εστιατόρια

 Ποτοποιίες

 Τοπικοί Συνεταιρισμοί

 Οικοτεχνίες
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Τα οφέλη του Φεστιβάλ
 Προώθηση της Λευκάδας  
 ως προορισμό Yachting  
 και θαλάσσιου Τουρισμού

 Αύξηση στις επισκέψεις  
 των τουριστών

 Προώθηση παραδοσιακών  
 προϊόντων

 Παρουσίαση των εταιρειών  
 του Φεστιβάλ

 Παρουσίαση των δυνατοτήτων  
 Θαλάσσιου Τουρισμού  
 και Yachting στα Ιόνια

 Ενίσχυση της οικονομίας  
 της περιοχής

 Παρουσίαση νέων τάσεων  
 της αγοράς

 Επαγγελματικές ευκαιρίες

 Έσοδα για τις τοπικές επιχειρήσεις

Θα έχετε δυνατότητα 
κλεισίματος ταξιδιών 
από το περίπτερό σας.4

Θα παρουσιάσετε τα προϊόντα  
και τις υπηρεσίες σας σε χιλιάδες  
επισκέπτες, ιδιώτες και επαγγελματίες.3

Μπορείτε να συνάψετε επιχειρηματικές 
συμφωνίες με τους επαγγελματίες που 
θα επισκεφθούν την έκθεση.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν Β2Β συναντήσεις με tour operators,  
brokers και επαγγελματίες του κλάδου. Οι εκθέτες θα έχουν την δυνατότητα να κλείσουν συμφωνίες 
με τις εταιρίες που θα επισκεφθούν το φεστιβάλ. Οι εκθέτες σκαφών θα έχουν την δυνατότητα να 
έρθουν σε επαφή με τις εταιρίες εξοπλισμού που θα βρίσκονται στο φεστιβάλ.

1
Είναι η ιδανική έκθεση για να 
προωθήσετε την εταιρία σας και 
να διευρύνετε το πελατολόγιο σας.2

Γιατί να γίνετε έκθετης

Β2Β Meetings 

Το δεύτερο κομμάτι της έκθεσης θα είναι ο γαστρονομικός τουρισμός.  
Η Γαστρονομία είναι ένα αλληλένδετο κομμάτι με τον Θαλάσσιο Τουρισμό και θα 
δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες να γευθούν παραδοσιακά προϊόντα της 
περιοχής. Το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής, με υγρούς χειμώνες και θερμά 
ηλιόλουστα καλοκαίρια δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες για προϊόντα 
ανώτερης ποιότητας, με πλούσια γεύση και μεγάλη θρεπτική αξία. Σταφύλια  
(για σταφίδα και κρασί), σύκα, πορτοκάλια, μέλι και όσπρια, αλλά και κρέας και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ τα σπιτικά παραδοσιακά γλυκά (μάντολες, γλυκά 
του κουταλιού και λικέρ) συμπληρώνουν αυτή την εξαιρετική παραγωγή, που 
κατέχει ξεχωριστή θέση και στο παραδοσιακό επτανησιακό πρωινό. 

Γαστρονομία

 Οι επισκέπτες θα  παρακολουθήσουν επιχειρηματικές,  
 ψυχαγωγικές κ.ά. εκδηλώσεις  Θαλάσσιου Τουρισμού,  
 μίας μεγάλης γκάμας από δραστηριότητες που συνδυάζονται με Yachting.
 Οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τα τις διακοπές  
 με ένα σκάφος και τις ημερήσιες εκδρομές.
 Οι επισκέπτες θα ενημερωθούν για θα θαλάσσια σπορ όπως:  
 Ιστιοπλοΐα, Sea ski, Snorkeling ,Θαλάσσιο Σκι, Κατάδυση με μπουκάλες,   
 WindSurfing, Ιστιοσανίδα, Ψάρεμα, Kitesurfing, Ψαροντούφεκο, Jet ski
 Οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα μπορούν να δουν  
 τα σκάφη που συμμετέχουν στο φεστιβάλ, να ενημερωθούν σχετικά  
 με παράκτιους και νησιωτικούς προορισμούς.
 Θα γευτούν παραδοσιακά εδέσματα της περιοχής. 

Γιατί να επισκεφτείτε την έκθεση
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