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Ταξιδιωτικές περιπλανήσεις στα 
νησιά  του Αιγαίου

Ένα ταξίδι 
συναρπαστικό…







Η ΠNA προωθεί την προβολή των 
νησιών και αξιοποιεί τον θησαυρό 
του Αιγαίου πελάγους που τα 
περιβάλλει.



Τόσο ο αριθμός όσο και η διαφορετικότητα των 
νησιών καθιστούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
μοναδική από πολλές απόψεις, όχι μόνο στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη αλλά και σε διεθνές 
επίπεδο.



Προώθηση όλων των νησιών

 των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου 

στην τουριστική αγορά.



Μεγάλες διαφορές στον βαθμό 
τουριστικής ανάπτυξης.



Δημιουργία ενός 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Προώθησης 

του προορισμού 

Destination Marketing Organization (DMO)



Συνολική παρουσία των νησιών 
του Νοτίου Αιγαίου και μοναδική 
ταυτότητα brand.



Μοναδική Παρουσίαση των νησιών μας και ανάδειξη των πολλαπλών 

δυνατοτήτων με σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
- Ευκαιρίες ταξιδιών ειδικού ενδιαφέροντος

- Εναλλακτικός Τουρισμός &
 Θεματικός Τουρισμός





















Στροφή στον ποιοτικό τουρισμό

•Διατήρηση υπάρχοντος και προσέλκυση νέου τουρισμού
•Επιμήνυνση Τουριστικής περιόδου

•Island Hoping



Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για το
Τουριστικό Μάρκετινγκ της ΠΝΑ



Δημιουργία ενός brand 
προορισμού ώστε να γίνει η 
περιφέρεια πιο αναγνωρίσιμη στην 
τουριστική αγορά και να 
ενσωματώνει τους συμβολισμούς 
και της αξίες που συμπυκνώνουν 
την ελκυστικότητα και 
μοναδικότητα των νησιών



Ο ανεμόμυλος είναι 
μια πολύ 
αναγνωρίσιμη 
εικόνα των νησιών. 
Συμβολίζει την 
ελευθερία, την 
ενέργεια, τον άνεμο, 
την κίνηση, τη ζωή. 



Η λέξη ΑΠΕΡΑΝΤΟ, που σημαίνει ατελείωτο, 
συνεχίζει επ’ άπειρον. 
Αυτό είναι η αληθινή αίσθηση της Ελλάδας.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΑΣ
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