


Ήπειρος
Στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη



Η Ήπειρος  δεν είναι  μόνο η αγαπημένη μας πατρίδα,

αλλά ένας μοναδικός, ένας ευλογημένος  τόπος. 



Τι είναι όμως αυτό που κάνει την Ήπειρο ξεχωριστή, 

πέραν της δικής μας αγάπης; 



Συχνά οι διαφημιστές, όταν έχουν στα χέρια τους ένα κακό ή ένα μέτριο 

προϊόν να προωθήσουν, αναγκάζονται να επινοούν ιδέες και διαφημιστικά 

ευρήματα για να καλύψουν αυτό το κενό και να προσδώσουν πρόσθετη 

επικοινωνιακή αίγλη σε αυτό το προϊόν.

Εμείς αντίθετα ΕΧΟΥΜΕ ένα εξαιρετικό τουριστικό 

προϊόν ως βάση. 



Η αγαπημένη μας πατρίδα είναι ένας εξαιρετικός τόπος που πρέπει να 

γίνει γνωστός και να λάβει την διεθνή αναγνώριση και προτίμηση που του 

αντιστοιχεί



Η Ήπειρος δεν ήταν όμως τουριστικός προορισμός πρώτης επιλογής και 

δεν έχει γίνει ακόμα στο βαθμό που θέλουμε και που μπορούμε. 





Πιστεύουμε ότι η Ήπειρος έχει εξαιρετικές δυνατότητες 

τουριστικής ανάπτυξης.  



Αυτό το σκοπό υπηρετούμε με εργατικότητα τα τελευταία τρία χρόνια και έχουμε 

κάνει σημαντικά βήματα. 

Θέλουμε να δώσουμε στην Ήπειρο τη θέση που της αξίζει στο σύμπαν των 

δημοφιλέστερων τουριστικών προορισμών του κόσμου.













Ποια είναι τα ισχυρά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της Ηπείρου; 

Ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου



Το ορεινό τοπίο



Το ορεινό τοπίο



Το ορεινό τοπίο



Το θαλασσινό

τοπίο



Το θαλασσινό

τοπίο



Το θαλασσινό

τοπίο



Οι όμορφες πόλεις



Οι αρχαιολογικοί χώροι



Τα μοναστήρια 

και οι εκκλησίες

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 

της Μολυβοσκέπαστης, Κόνιτσα

Αγ. Βησσαρίωνας, Φιλιππιάδα

Παναγία η Παρηγορήτισσα, Άρτα

Μονή Κηπίνας, Τζουμέρκα

Μονή Αβάσσου, Πρέβεζα
Μονή Αγ. Δημητρίου Κυψέλης 

Πρέβεζας



Η παράδοση και τα έθιμα

Κυρίως, όμως, οι άνθρωποι.



Κυρίως, όμως, οι άνθρωποι



Το ορεινό 

τοπίο

Το θαλασσινό 

τοπίο

Οι αρχαιολογικοί 

χώροι

Τα μοναστήρια 

και οι εκκλησίες

Η παράδοση, 

τα ήθη και τα έθιμα Κυρίως οι άνθρωποι

η Ήπειρος είναι



η Ήπειρος είναι

περισσότερα από το άθροισμα των μερών της.



η Ήπειρος είναι

Είναι το ότι όλα αυτά συνυπάρχουν σε μια λειτουργική 

εγγύτητα, δηλαδή είναι στον ίδιο τόπο, σε απόσταση 

απολύτως βατή για τον επισκέπτη.



η Ήπειρος είναι

Το βίωμα του επισκέπτη



Οι αξίες της Ηπείρου

στον πυρήνα της προϊοντικής της ταυτότητας



Προϊοντικές αξίες της Ηπείρου

Παράδοση Ανακάλυψη

Φύση Μεστή
Εμπειρία



Αναλλοίωτος

Διαχρονικός

ΑγνότηταΑνόθευτος

Ταξίδι 
στις ρίζες 

& στις αξίες 
του παρελθόντος 

Ζωντανό
παρελθόν

Παράδοση



Φύση

Αναλλοίωτη

απλότηταΑγνότητα

Ανόθευτη

Άγρια Φύση

Βιοτική
Οικολογία



Ανακάλυψη

Έκπληξη

Ανακαλύπτω 
τα βασικά Μινιμαλισμός

Ανεξερεύνητη
γη

Μυστικό 
από το παρελθόν

Πολύτιμο 
μυστικό



Μεστή
Εμπειρία

Πλατάνι &
ακρογιαλιά

Μωσαϊκό 
πολιτισμών 

Μόνος &
μαζί

Βουνό &
θάλασσα

Είναι όλα εδώ

Παρελθόν 
στο παρόν



Τουριστική Ανάπτυξη: πώς;



Η διεθνής ανοιχτή αγορά είναι η δεξαμενή που θα δώσει στην 

Ήπειρο την αναπτυξιακή προοπτική που της αξίζει. 

Στο άκρως ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, χρειάζεται 

τεράστια προσπάθεια για να φτάσει η Ήπειρός μας να βρίσκεται 

ψηλά στη λίστα των επιλογών ενός ταξιδιώτη από το εξωτερικό.

Η απόκτηση αυτής της αναγνωρισιμότητας κανονικά 

προϋποθέτει τεράστια διαφημιστική δαπάνη

Με μεθοδική προσπάθεια και με «έξυπνες» προσεγγίσεις
καταφέρνουμε σταδιακά να ανεβάζουμε την αναγνωρισιμότητα 

της Ηπείρου και να την καθιστούμε προορισμό επιλογής για όλο 

και περισσότερους επισκέπτες από το εξωτερικό. 



Στη διαμόρφωση του επικοινωνιακού 

προφίλ της Ηπείρου, η δική μας ματιά 

μπορεί να μην είναι η καταλληλότερη !

Πρέπει να ανακαλύψουμε εκείνα τα 

στοιχεία που μιλούν στην καρδιά των
επισκεπτών μας.

Δεν προβάλλουμε ό,τι αγαπάμε, αλλά 

ό,τι μπορεί να αποτελέσει γέφυρα και 

συνδετικό στοιχείο με τις κουλτούρες 

και τις επιθυμίες των πιθανών 

επισκεπτών μας.

(Και φυσικά αγαπάμε και αυτό.)



Επίσκεψη BBC στην Ήπειρο













Πρώτη μας κίνηση ήταν η συνειδητοποίηση ότι η δική μας ματιά η 

οποία ως Ηπειρώτες  είναι βιωματική και είναι απίθανο να ταυτίζεται με τη 

ματιά του επισκέπτη. Γι’ αυτό και  πρέπει να εμπλουτιστεί για να 

συναντηθούμε. 

Το δεύτερο που σκεφτήκαμε είναι ότι πρέπει να καλέσουμε και να 

ρωτήσουμε όλους αυτούς που συνδέονται με τον τουρισμό της Ηπείρου 



1)Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι:  αρμόδιες υπηρεσίες και οι φορείς, από τους 

υπευθύνους των λιμανιών, των αεροδρομίων, των διευθύνσεων τουρισμού, 

των δήμων. 

2) Οι επαγγελματίες του τουρισμού, οι ξενοδόχοι και όσοι έχουν 

ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι εστιάτορες, τα τουριστικά γραφεία, αυτοί που 

παρέχουν υπηρεσίες τουριστικές, όπως πχ οι ιδιοκτήτες τουριστικών 

λεωφορείων. 

3) Οι επιστήμονες που ειδικεύονται στην προώθηση του τουρισμού. 

4) Οι πολίτες, που είναι αυτοί που καθημερινά δίνουν δείγμα γραφής της 

Ηπειρώτικης φιλοξενίας. 



Διοργανώσαμε συσκέψεις στις πρωτεύουσες των 

Περιφερειακών Ενοτήτων όπου όλοι μετείχαν και πρόσφεραν 

τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες τους 

η πολύτιμη αυτή γνώση αποτέλεσε την πρώτη ύλη για τη 

σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου για την Τουριστική 

Ανάπτυξη της Ηπείρου με πνοή δεκαετίας. 

 Χωρίς καμμία επιβάρυνση του προϋπολογισμού της 

Περιφέρειας

 Το στρατηγικό σχέδιο είναι το καταστατικό κείμενο, ο 

τροχιοδείκτης πάνω στον οποίο βαδίζουμε όλα αυτά τα 

χρόνια. 



Για πρώτη φορά ενιαία στρατηγική αντιμετώπιση του
τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου.

Ως τότε υπήρχε μόνο αποσπασματική και ετερόκλιτη προβολή της 

Ηπείρου. 

τεράστια απώλεια χρημάτων, 

ασυντόνιστη πολυφωνία χωρίς ένα ενιαίο μήνυμα προς τα έξω.

Ο χειρισμός της τουριστικής προβολής γίνεται πλέον σε επίπεδο 

περιφέρειας 

Προωθούμε την «Ήπειρο» ως τουριστικό προορισμό και brand name και 

βάζουμε τις βάσεις για την μακροπρόθεσμη, ορθολογική, περιβαλλοντικά 

εναρμονισμένη και με προϋποθέσεις αειφορίας τουριστική ανάπτυξη της 

Ηπείρου. 



Στόχος:

Η Ήπειρος των 4 εποχών. 



1. Προωθούμε την ποιοτική ενίσχυση του μαζικού τουρισμού που 

συνδέεται κυρίως με το καλοκαίρι, τον ήλιο και τη θάλασσα και 

αλλά και το χειμώνα με το βουνό και το χιόνι, που συναποτελούν 

τη βασική δεξαμενή επισκεπτών στην Ήπειρο.

2. Ταυτόχρονα, με τον ίδιο ζήλο, προωθούμε όλες τις εναλλακτικές
μορφές τουρισμού που προσφέρει η Ήπειρος, ούτως ώστε να 

επιτύχουμε τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και την 

επέκτασή της στη διάρκεια ολόκληρου του έτους.

3. Θέλουμε να απλώσουμε την τουριστική κίνηση στην Ήπειρο σε
όλο το χρόνο, αλλά θέλουμε και να την απλώσουμε στο χώρο, να
διασπαρεί ισόρροπα και να καλύψει όλη την Ήπειρο. 

Να αποτελέσει η Ήπειρος στο σύνολό της, σε κάθε σημείο της πόλο 

έλξης και όχι μόνο σημειακά, όπως η Πάργα, τα Ιωάννινα, το 

Ζαγόρι, ώστε να διασπαρεί το αναπτυξιακό και οικονομικό 

όφελος σε ολόκληρη την επικράτειά της.



Πρώτα το περιβάλλον.

Προωθούμε μια μορφή τουριστικής 

ανάπτυξης, που όχι απλώς «δεν 

επιβαρύνει» το περιβάλλον, αλλά επενδύει 

στην διαφύλαξη του περιβάλλοντος 

Γιατί;

Γιατί είναι ο πλούτος μας.



Προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου είναι η  σταδιακή άρση της 

συγκοινωνιακής της απομόνωσης.

•Η Εγνατία δημιούργησε ρεύμα επισκεπτών από την Β. Ελλάδα.

• Η ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού και των κάθετων αξόνων, η βελτίωση του 

τμήματος της Εθνικής Πάτρας Κορίνθου, θα φέρουν στην Ήπειρο ακόμη 

περισσότερο κόσμο.



☼ Έχουμε ορατά αποτελέσματα με την ενίσχυση της 

αεροπορικής σύνδεσης της Ηπείρου με την Ελλάδα και το 

εξωτερικό.

☼ Προωθήσαμε και πετύχαμε το άνοιγμα Συνεργασιών με 

εταιρίες χαμηλού κόστους. 

☼ Πετύχαμε πλήθυνση των οικονομικών πτήσεων από το 

εξωτερικό προς το αεροδρόμιο του Ακτίου, νέες πτήσεις από 

τη Σλοβακία, Πολωνία, Αυστρία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, 

Μεγάλη Βρετανία και Σκανδιναβία. Είναι η  πρώτη φορά 

που ανοίγει η αγορά της Ρωσίας, της Κύπρου, της 

Ουκρανίας και της Ρουμανίας στην Ήπειρο. 

☼ Στον κρατικό αερολιμένα του Ακτίου το 2013 

σημειώθηκε ρεκόρ διακίνησης επιβατών (315.000 

επιβάτες).



Προσελκύουμε όλο και περισσότερα κρουαζιερόπλοια

στα λιμάνια της Ηπείρου



Χρηματοδότηση: Δύσκολο ζητούμενο στην εποχή μας

 Ανακαλύπτουμε πηγές χρηματοδότησης για να υλοποιήσουμε μια πολιτική 

τουριστικής προβολής και να κρατήσουμε την Ήπειρο στο προσκήνιο, με το 

κόστος που αυτό συνεπάγεται.

•Τα τρία προηγούμενα χρόνια κινηθήκαμε με τους περιορισμένους πόρους της 

Περιφέρειας.

• Μέσα στην αντίξοη οικονομική συγκυρία ενισχύσαμε το πρόγραμμα τουριστικής 

της προβολής με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και προϋπολογισμό 

1.000.000 ευρώ!

Αυτό εξασφάλισε τη δυνατότητα μιας  επιθετικής, έντονης προβολής 

για τα έτη 2014-2015. 



• Δημιουργία και προβολή τηλεοπτικού spot 

(MEGA CHANNEL, ANT1, και επαρχιακά δίκτυα)

• Δημιουργία 6 Ταινιών θεματικού τουρισμού

• Καταχωρήσεις στον Τύπο

• 6 Ραδιοφωνικά spot, δημιουργία και εκπομπή

• Internet:Ανάδειξη του νέου και βελτιωμένου τουριστικού Portal της 

Περιφέρειας, ως κεντρικό εργαλείο της προώθησης του 

Τουριστικού Προϊόντος της Ηπείρου.  

• Συμμετοχή σε επιλεγμένες εκθέσεις

• Δημιουργία προωθητικού υλικού: (usb memory stick, mouse pad, 

χάρτινες τσάντες), Τουριστικός Χάρτης, Τουριστικός οδηγός.

• Δημιουργία Εντύπων, 16σελιδο και θεματικά έντυπα, αφίσες





Στιγμιότυπα από το τηλεοπτικό spot

της Περιφέρειας Ηπείρου

































Θεματικά έντυπα της Ηπείρου



Ήπειρος της περιπέτειας



Ήπειρος του πολιτισμού



Ήπειρος της γεύσης



Ήπειρος της φύσης



Ήπειρος της θρησκείας



Ήπειρος της θάλασσας και του ήλιου



Εκθέσεις Philoxenia

Λονδίνο

Τελ Αβίβ

Αθήνα



Στοκχόλμη

Νάπολη

Μόσχα

Μόσχα



Ζωτικό στοιχείο της ταυτότητας 

της Ηπείρου είναι η 

μοναδική 

γαστρονομική 

παράδοση.

Μια παράδοση που απηχεί την 

μαγειρική τέχνη, που 

δημιουργήθηκε μέσα από τη 

λαχτάρα των μανάδων και των 

γιαγιάδων μας να μετουσιώσουν 

τα υλικά της Ηπειρώτικης γης 

και θάλασσας σε 

γαστρονομικούς θησαυρούς.

Τα εξαιρετικά Ηπειρώτικα 

προϊόντα βρίσκουν στα χέρια 

της Ηπειρώτισσας την απόλυτη 

καταξίωσή τους.

Την προίκα αυτή πρέπει να την 

αναδείξουμε και να την 

προβάλλουμε.







Ενέργειες για την 

απόκτηση ΠΟΠ και 

ΠΓΕ για τα τοπικά 

προϊόντα και 

αλιεύματα



Προωθούμε θερμά το 

Ηπειρώτικο πρωινό:

Καθημερινό μήνυμα
γεύσης και ηπειρώτικης
φιλοξενίας για τον 

επισκέπτη, 

ευεργετική πρακτική για 

τα τοπικά προϊόντα, 

ποιοτική αναβάθμιση για 

τα ξενοδοχεία της 

Ηπείρου



 Συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.)

 Συνεργασία με τη Λέσχη Γαστρονόμων Ηπείρου (ΛΕΓΗ) και το 

Σύλλογο Γευσιγνωστών Πρέβεζας (Μίθαικος) για την καθιέρωση 

του Ελληνικού πρωινού Ηπείρου σε όλα τα ξενοδοχεία της 

Περιφέρειας

 Έναρξη εφαρμογής του Ελληνικού Ηπειρώτικου πρωινού στα 

ξενοδοχεία της Ηπείρου



Φροντίζουμε τους καλεσμένους που έρχονται στο μεγάλο μας σπίτι, την
Ήπειρο.
Τους επιφυλάσσουμε ό,τι καλύτερο!

•Δημοσιογραφικά επιτελεία  πανάκριβη δωρεάν δημοσιότητα

• Ταξιδιωτικοί πράκτορες  εμπορικές συμφωνίες κλίμακας, που φέρνουν 

άμεσα κόσμο στην ήπειρο. 

Ηπειρώτικη Φιλοξενία





Είμαστε περήφανοι για το καινοτόμο σε Πανελλήνια κλίμακα έργο  «Πολιτιστική
διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»

☼ Σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού και το 

Σωματείο «Διάζωμα» επιτεύχθηκε η ένταξη στη νέα προγραμματική περίοδο μιας 

από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, για βιώσιμη ανάπτυξη στις 

τέσσερις περιφερειακές ενότητες με επίκεντρο τα μνημεία.

☼ Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 37.302.000 ευρώ και 

αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση της Περιφέρειας Ηπείρου, που 

συνδυάζει πολιτισμό, τουρισμό, υποδομές και συνέργειες με επιχειρήσεις που 

παράγουν τοπικά προϊόντα στο σύνολο της Ηπείρου. 



Είμαστε περήφανοι για το καινοτόμο σε Πανευρωπαϊκή κλίμακα έργο  «Πολιτιστική
διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»

☼ Σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού και το 

Σωματείο «Διάζωμα» επιτεύχθηκε η ένταξη στη νέα προγραμματική περίοδο μιας 

από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, για βιώσιμη ανάπτυξη στις 

τέσσερις περιφερειακές ενότητες με επίκεντρο τα μνημεία.

☼ Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 37.302.000 ευρώ και 

αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση της Περιφέρειας Ηπείρου, που 

συνδυάζει πολιτισμό, τουρισμό, υποδομές και συνέργειες με επιχειρήσεις που 

παράγουν τοπικά προϊόντα στο σύνολο της Ηπείρου. 



Η «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα
της Ηπείρου» είναι ένα νέο, καινοτόμο
τουριστικό προϊόν: 

☼ Στήνεται γύρω από μια διαδρομή στα αρχαία 

θέατρα και μνημεία της Ηπείρου

Θα επιλέγεται από ξένους και Έλληνες ταξιδιώτες 

ως «όχημα» για να επισκεφτούν την Ήπειρο.

☼ Το προϊόν αυτό θα αποτελεί μια 

κοστολογημένη τουριστική πρόταση και θα 

προσφέρει σ’ αυτόν που θα την επιλέξει μια πολύ 

ιδιαίτερη εμπειρία Ηπείρου. 

☼Προϋποθέτει παρεμβάσεις και βελτιώσεις: 

για την αποκατάσταση των ίδιων των μνημείων,

την βελτίωση της πρόσβασης στους χώρους των 

μνημείων

 τη διαμόρφωση βοηθητικών υποδομών, 

κατάλληλων χώρων στάθμευσης, τουαλετών, 

πωλητηρίων, κ.α.



Η «Πολιτιστική διαδρομή στα θέατρα 

της Ηπείρου» 

☼Θα δώσει μια νέα, ποιοτική ώθηση 

και χροιά στο τουριστικό προϊόν της 

Ηπείρου.

☼Τα χρήματα που θα εισρεύσουν 

στην Ήπειρο, θα αφήσουν σπουδαίες 

και απαραίτητες μόνιμες υποδομές, 

τόσο για τη διατήρηση των ίδιων των 

μνημείων, όσο και για την 

προσβασιμότητα της Ηπείρου γενικά.

☼Θα αποτελέσει έναν οργανωμένο 

ποιοτικό τρόπο για να επισκεφτεί 

κάποιος την Ήπειρο και όχημα 

ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης.



Πολιτισμός:
μια ανοιχτή ευκαιρία για την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου



☼Συνδέουμε την Ήπειρο με το Φεστιβάλ
Αθηνών
☼Συνεχίζουμε με το Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών



☼Μια γέφυρα πολιτισμού, είναι και μια 

γέφυρα τουρισμού

☼Βάζουμε την Ήπειρο στο χάρτη του 

πολιτιστικού γίγνεσθαι της Ελλάδας και την 

κάνουμε πολιτιστικό προορισμό.

☼Αρκετές από τις κορυφαίες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις και παραστάσεις  που γίνονται 

στην Αθήνα στο Φεστιβάλ Αθηνών, στο Μέγαρο 

Μουσικής και στην Επίδαυρο, θα γίνονται και 

στην Ήπειρο.



Ξεκίνημα με την παράσταση «Η γυναίκα της Ζάκυνθος» του Διονυσίου Σολωμού, 

σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη, που πραγματοποιήθηκε στα αρχαία θέατρα της 

Ηπείρου.



Οι στόχοι μας για τα επόμενα χρόνια: 

☼ Να αυξήσουμε ή δυνατόν να διπλασιάσουμε 

το τουριστικό ρεύμα προς την Ήπειρο.

☼ Να κάνουμε την Ήπειρο έναν από τους 3 

πρώτους Ελληνικούς Ηπειρωτικούς 

προορισμούς

☼ Θέλουμε να περάσει το μήνυμα στα 

τουριστικά κοινά του εξωτερικού ότι η Ήπειρος 

είναι το μυστικό της Ελλάδας, η έκπληξη που 

θα τους προσφέρει μια πρωτόγνωρη, μεστή
εμπειρία διακοπών, κάθε εποχή του χρόνου. 



Όλα γίνονται χάριν στους ανθρώπους και σε αυτούς 

βασιζόμαστε.



☼ Οι επαγγελματίες του τουρισμού, από τον ξενοδόχο τον 

τουριστικό πράκτορα και το σερβιτόρο μέχρι τον βοηθό της 

κουζίνας

☼ Οι επιστήμονες που είναι αφοσιωμένοι στον τουρισμό.

☼ Ο ανώνυμος Ηπειρώτης και Ηπειρώτισσα, που 

με το χαμόγελό του, προσθέτει το πιο 

αποφασιστικό κομμάτι στην εμπειρία του 

επισκέπτη.



Απευθύνομαι σε σας, τα 

παιδιά της Ηπείρου, 

που βρίσκεστε μακριά 

από την πατρίδα, να 

συνεχίσετε να 

αγωνίζεσθε για την 

Ήπειρό μας, όπως 

εξαίσια κάνετε και 

δίνετε κάθε μέρα στους 

τόπους όπου ζείτε και 

στους ανθρώπους που 

συναναστρέφεστε, ένα 

καθημερινό μάθημα 

Ηπειρώτικου 

πολιτισμού και 

φιλοξενίας. 



Συνεχίστε να 

διαφημίζετε την 

Ήπειρο, με το 

παράδειγμά σας και τη 

ζωή σας,  σε όλο τον 

κόσμο, να το κάνετε 

ακόμα πιο δυνατά!

Αν πείσει ο καθένας 

μια φιλική οικογένεια 

να έρθει στην Ήπειρο 

για διακοπές, η 

Ήπειρος θα 

πλημμυρίσει! 



Στο μεγάλο εγχείρημα για την τουριστική 

ανάπτυξη της Ηπείρου, 

σας χρειαζόμαστε, σας θέλουμε δίπλα μας.


