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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

ISME 2012 – ΤΟΜΔΑΣ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑΣ 

 

 

Τν Παγθόζκην Σπλέδξην Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο ISME 2012 ζα θέξεη ζηελ πόιε καο 

2500 άηνκα (1500 ζπλέδξνπο θαη 1000 κνπζηθνύο) από 70 ρώξεο ηνπ θόζκνπ. 

 

Δπηδίσμε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη όινη νη ζπκκεηέρνληεο λα 

απνιαύζνπλ όρη κόλν ην επηζηεκνληθό θαη θαιιηηερληθό ζθέινο ηεο δηνξγάλσζεο, 

αιιά θαη ηελ πόιε πνπ θηινμελεί ην 30
ν
 ζπλέδξην ηεο ISME, ηε Θεζζαινλίθε. 

 

Φξνληίζακε ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ λα δηνξγαλώζνπκε εθδξνκέο γηα ηε γλσξηκία 

ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκό θαη ην life style ηεο πόιεο θαη ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο. 

Τν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη εθδξνκέο θαη πεξηπάηνπο πνπ εζηηάδνπλ ζε ζεκαληηθέο 

πεξηόδνπο ηεο ηζηνξίαο ηεο πόιεο, όπσο ε ξσκατθή, βπδαληηλή, ε νζσκαληθή θαη ε 

ηζηνξία ηεο Δβξατθήο θνηλόηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο. Πεξηιακβάλεη επίζεο 

επηζθέςεηο ζε παγθνζκίσο γλσζηνύο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο όπσο ε Βεξγίλα ε 

Πέιια, ην Γίνλ θαη ν ζξεζθεπηηθόο ζεζαπξόο ηνπ Αγίνπ Όξνπο. 

 

Πξνγξακκαηίζακε ζεκαηηθέο εθδξνκέο πνπ εζηηάδνπλ ζηε γαζηξνλνκία ηεο πεξηνρήο, 

ηα νηλνπνηεία θαη ηνλ θόζκν ηνπ θξαζηνύ, ζηε γνεηεία ηνπ Θεξκατθνύ θόιπνπ θαη ηηο 

βξαβεπκέλεο παξαιίεο ηεο Φαιθηδηθήο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ην ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ ζρεδηάζακε ‘κνπζηθέο εθδξνκέο’ όπσο 

κία εθδξνκή ζε έλα θεκηζκέλν εξγαζηήξην θαηαζθεπήο ιαηέξλαο θαη ρεηξνπνίεησλ 

πηάλσλ, ζηε Νέα Γσληά Θεζζαινλίθεο θαη κία πεξηήγεζε ζηε κνπζηθή ηζηνξία ηεο 

πόιεο καο, ηνπο βπδαληηλνύο ύκλνπο, ηελ Οζσκαληθή κνπζηθή παξάδνζε, ηε κνπζηθή 

θνπιηνύξα ηεο Σεθαξδίηηθεο θνηλόηεηαο, ην ξεκπέηηθν ηξαγνύδη. 
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Δμαζθαιίζακε κία ζπλεξγαζία κε 20 ρώξνπο εζηίαζεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ 

Μεγάξνπ Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο, νη νπνίνη ζα ζρεδηάζνπλ εηδηθά menu γηα ηνπο 

ζπλέδξνπο θαη κνπζηθνύο ηνπ ISME 2012 θαη ζα εηνηκάζνπλ γη’ απηνύο εηδηθέο 

πξνζθνξέο θαη εθπιήμεηο! Η ειιεληθή θνπδίλα, νη ethnic ζπληαγέο, ηα gourmet πηάηα, 

νη chill out πξνηάζεηο δίπια ζηε ζάιαζζα, είλαη κεξηθέο από ηηο εκπεηξίεο πνπ ζα 

απνιαύζνπλ ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο,  όζνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην ISME 2012. 

 

Γηα ηε δηακνλή ησλ ζπλέδξσλ θαη κνπζηθώλ θξνληίζακε λα εμαζθαιίζνπκε πςειήο 

πνηόηεηαο μελνδνρεία όισλ ησλ θαηεγνξηώλ. Η Θεζζαινλίθε είλαη έλαο πξννξηζκόο 

πινύζηνο ζε μελνδνρεηαθέο ππνδνκέο θαη νη επλντθέο ηηκέο πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

μελνδνρεία, ιόγσ ησλ νηθνλνκηθώλ ζπγθπξηώλ, δηεπθόιπλαλ λα γίλνπλ πνιιέο 

θξαηήζεηο ζε μελνδνρεία πςειήο θαηεγνξίαο. 

 

Δπηδηώμακε λα δηεπθνιύλνπκε θαη λα ελζαξξύλνπκε όζνπο ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζπλέδξην λα πεξηεγεζνύλ, λα γεπζνύλ, λα αθνπγθξαζζνύλ θαη λα αγαπήζνπλ ηε 

Θεζζαινλίθε, ώζηε λα ζπκνύληαη κε ραξά ηελ 30
ε
 δηνξγάλσζε ηνπ ISME. 

Πηζηεύνπκε όηη πνιινί από απηνύο ζα επηζθεθζνύλ μαλά ηελ πόιε κε ηνπο θίινπο θαη 

ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Η παξνπζία ησλ ζπλέδξσλ θαη κνπζηθώλ ηνπ ISME 2012 ζηελ πόιε καο ζα έρεη 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, δεκηνπξγώληαο θίλεζε ζε 

μελνδνρεία, ρώξνπο εζηίαζεο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη πνιιέο άιιεο επηρεηξήζεηο.  

 

Έρνληαο ελδείμεηο από ην 1/3 ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη θάλνληαο κία εθηίκεζε γηα ηηο 

θηλήζεηο ησλ ππνινίπσλ, πηζηεύνπκε όηη γηα ηε δηακνλή ηνπο ζε μελνδνρεία ηεο 

Θεζζαινλίθεο ζα δαπαλήζνπλ ζπλνιηθά πάλσ από 500.000 euro. 

 

Αλ ππνινγίζνπκε επίζεο όηη 2500 άηνκα θάλνπλ κία minimum θαηαλάισζε ζε ήδε 

εζηίαζεο ηεο ηάμεο ησλ 10 euro/άηνκν ηελ εκέξα, ην έζνδν γηα ηνπο ρώξνπο εζηίαζεο 

είλαη 25.000 ηελ εκέξα. Γεδνκέλνπ όηη νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζα κείλνπλ 

ζηελ πόιε καο 5 εκέξεο, θαη ζα μνδέςνπλ πηζαλόηαηα πεξηζζόηεξα από 10 euro ηελ 

εκέξα γηα θαγεηό θαη πνηό, ε αμία ησλ θαηαλαιώζεσλ ζα είλαη πνιιαπιάζηα θαη 

εύθνια ζα μεπεξάζεη ηηο 100.000 euro. 

 

Τν νηθνλνκηθό όθεινο πνπ πξνθύπηεη γηα ηε Θεζζαινλίθε από ην ISME 2012, ελ 

κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, είλαη έλα αδηακθηζβήηεην γεγνλόο, πνπ ππνγξακκίδεη πόζν  

εύζηνρε ππήξμε ε απόθαζε ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο λα ζηεξίμεη ην ζπλέδξην 

ISME, δηεπθνιύλνληαο ηε δηνξγάλσζή ηνπ ζηελ πόιε καο. 
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