ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Inspection
Visits)
1. Στόχος


Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου ειδικού προϊόντος του συνεδριακού τουρισμού
και ταξιδιών κινήτρων μέσα από τη φιλοξενία δυνητικών πελατών συνεδριακού τουρισμού
στην Κύπρο για σκοπούς επισκέψεων επιθεώρησης (inspection visits) της συνεδριακής
υποδομής και του προορισμού γενικότερα καθώς



Η κατ' ιδίαν γνωριμία με τους Κύπριους επαγγελματίες του χώρου.

2. Δικαιούχοι


Αδειούχα από τον Οργανισμό τοπικά Γραφεία Τουρισμού & Ταξιδιών, τα οποία πληρούν τις
ελάχιστες προϋποθέσεις του Cyprus Convention Bureau και έχουν κατηγοριοποιηθεί ως
γραφεία DMC και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο

3. Ποσό Επιχορήγησης Φιλοξενίας


Το ποσό παροχής φιλοξενίας για κάθε ταξίδι επιθεώρησης είναι 80% και μέχρι € 500 έναντι
πραγματικών εξόδων.



Σε περίπτωση που θα φιλοξενηθούν πέραν του ενός ατόμου, το συνολικό ποσό παροχής
φιλοξενίας δεν θα υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

4. Επιλέξιμες Δαπάνες


Έναντι πραγματικών εξόδων για το κόστος αγοράς αεροπορικού/ών εισιτηρίου/ων (προς και
από Κύπρο) σε οικονομική θέση, συμπεριλαμβανομένων των φόρων αεροδρομίου

5. Προϋποθέσεις και Κριτήρια


Οι φιλοξενούμενοι δυνητικοί πελάτες των αιτητών του Προγράμματος πρέπει να είναι άτομα /
στελέχη / μέλη και να κατέχουν θέσεις λήψεων αποφάσεων για τη διοργάνωση συναντήσεων,
συνεδρίων, ταξιδιών κινήτρων και εκδηλώσεων συναφή με τον τουρισμό συνεδρίων και
ταξιδιών κινήτρων σε:
 Διεθνείς, ευρωπαϊκούς και περιφερειακούς συνδέσμους και οργανισμούς,
 Εταιρείες (ιδιωτικές ή δημόσιες, φαρμακευτικές, επιχειρηματικών κοκ),
 Ακαδημαϊκά και άλλα ιδρύματα,
 Incentive Houses και
 Πρακτορεία οργάνωσης συνεδρίων και ταξιδιών κινήτρων (Conference & Incentive
Agents)
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Αποδεκτές αιτήσεις για τη παροχή φιλοξενίας για τη πραγματοποίηση επισκέψεων
επιθεωρήσεων θα θεωρούνται οι αιτήσεις:
 Για τις οποίες προηγήθηκε η ζήτηση προσφοράς από τον δυνητικό πελάτη προς τον αιτητή.
 Οι οποίες αναφέρουν το όνομα του προτεινόμενου συνεδρίου, συνάντησης, ταξιδιού
κινήτρων ή εκδήλωσης για το οποίο πραγματοποιείται η επίσκεψη επιθεώρησης.
 Των οποίων το προτεινόμενο συνέδριο, συνάντηση, ταξίδι κινήτρων ή εκδήλωση έχει
αριθμό άνω των 30 συμμετεχόντων από το εξωτερικό.
 Για τις οποίες έχει γίνει το αίτημα ένα μήνα πριν την πραγματοποίηση της επίσκεψης
επιθεώρησης.



Η έγκριση του ποσού παροχής φιλοξενίας από τον Οργανισμό θα πρέπει οπωσδήποτε να
εξασφαλίζεται πριν τη διεκπεραίωση της επίσκεψης επιθεώρησης στην Κύπρο.



Μέγιστος αριθμός για κάθε αιτητή: τρεις (3) επισκέψεις επιθεώρησης ανά ημερολογιακό έτος.

*Το Πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
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