
Μετασχηματίζοντας τις αθλητικές δραστηριότητες, σε Τουριστικό αντικείμενο! 

Αθλητικός Τουρισμός



Η προσέγγιση

Ο Τουρισμός -εσωτερικός και εξωτερικός-, αποτελεί 
πυλώνα πάνω στον οποίο επενδύει και επιδιώκει την 
ανάπτυξη η Ελλάδα!

Ο Θεματικός Τουρισμός εκμεταλλεύεται την “περιουσία”
ενός τόπου (προορισμού), για να καταστήσει ελκυστική και 
μοναδική την πρόκρισή του!

Οι αθλητικές εκδηλώσεις, παντρεμένες με τον τόπο 
διεξαγωγής τους, είναι δυνατόν να αποτελέσουν τμήμα 
αυτής της περιουσίας και να καταστούν πόλος έλξης 
επισκεπτών, δηλαδή: αθλητικός τουρισμός!

Η ανάπτυξη και υιοθέτηση mind set Αθλητικού Τουρισμού
στο DNA (σύλληψη, σχεδιασμός και υλοποίηση) των 
αθλητικών εκδηλώσεων, καθίσταται επιτακτική!

Mind Set Ατόμου, Ομάδος, Φορέα/Οργανισμού.. του 
Τόπου στο σύνολό του.



Η ανάγκη που προκύπτει

1. Η δημιουργία ομάδος εργασίας, εκπαίδευση και 
εμφύσηση του mind set αθλητικού τουρισμού.

2. Ο προσδιορισμός, η καταγραφή και η ανάλυση 
όλων των αθλητικών εκδηλώσεων.

3. Η επιλογή του τουριστικού αντικειμένου της 
περιοχής, το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό και 
ταιριάζει με την εκάστοτε αθλητική εκδήλωση.

4. Ο ανασχεδιασμός υφιστάμενων ή αρχικός 
σχεδιασμός νέων εκδηλώσεων, ως εκδηλώσεις 
αθλητικού τουρισμού (όχι απλοί αγώνες) και ο 
εμπλουτισμός του εκάστοτε προγράμματος          
ως εμπειρία για όλους (οικογένεια - παρέα).

5. Η επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων 
συνεργατών που θα εναρμονίζονται και 
εξυπηρετούν τους εκάστοτε στόχους.



Η πρόταση

Σχεδιάσαμε και προσφέρουμε ένα εργαστήριο 
(Workshop) πιστοποιημένης (TÜV) εκπαίδευσης 
ανθρώπων, οι οποίοι εργάζονται σε Δημοτικούς -
Περιφερειακούς Φορείς, στα θεματικά αντικείμενα 
Τουρισμού και Αθλητισμού.  

Το εργαστήριο εκπαίδευσης αυτό, θα προετοιμάσει 
τους ανθρώπους που θα καλλιεργήσουν το έδαφος 
ανάπτυξης Sports Tourism mind set, στον οργανισμό, 
για όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιεί!

Πρόκειται για δύο 8ωρες ημέρες, στις οποίες οι 
συμμετέχοντες θα γνωρίσουν θεωρητικά και μέσω 
παραδειγμάτων την πολιτική και τις επιτυχείς πρακτικές 
- μεθόδους που θα καλεστούν να παραμετροποιήσουν
στο Φορέα τους ώστε να βελτιστοποιηθεί το άμεσο και 
έμμεσο οικονομικό αποτέλεσμα κάθε αθλητικής 
εκδήλωσης στην τοπική κοινωνία.

€ 385,- / άτομο, χωρίς υποχρέωση ΦΠΑ



Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό αυτό course πρόκειται να    
εφοδιάσει επαρκώς τους ανθρώπους του Φορέα 
(Δήμος - Περιφέρεια) οι οποίοι εργάζονται ως:

- Στελέχη* της δ/νσης Αθλητισμού του Φορέα 

- Στελέχη* της δ/νσης Τουρισμού του Φορέα

- Στελέχη* της δ/νσης Πολιτισμού του Φορέα

- Στελέχη* Αθλητικών Συλλόγων της Περιοχής

- Λοιποί συνεργάτες ή εργαζόμενοι του Φορέα

* Άνθρωποι οι οποίοι θα ασχοληθούν εμπράκτως με την εφαρμογή 

όσων μάθουν από το μόνιμο προσωπικό των Φορέων.



Το υπόβαθρό μας

Η diaplous s.s.d.a. Ltd είναι ένας 
εκπαιδευτικός φορέας που 
δραστηριοποιείται στον τομέα της 
εκπαίδευσης από το 1997.

Αποτελεί τον partner του Γερμανικού 
φορέα  TÜV SÜD στην Ελλάδα. Πρόκειται 
για τον μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης 
και εκπαίδευσης στον κόσμο. 

Το Business Unit “TRIMORE Sport Events”   
της diaplous, από το 2014, έχει σχεδιάσει 
και πραγματοποιήσει 16 events αθλητικού 
Τουρισμού, συνεργαζόμενη με Δήμους και 
Περιφέρειες: Ναυπλίου, Σύρου, 
Βουλιαγμένης, Καστοριάς, Χαλκιδικής, 
Ύδρας και Ρεθύμνου, έχοντας δημιουργήσει 
τον θεσμό: TRIMORE Multisports TOUR.



Η αναγνώριση ενεργειών Αθλητικού Τουρισμού



Τα πλεονεκτήματα της πρότασης και της προσέγγισης του φορέα υλοποίησης
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Προστιθέμενη αξία - μετρήσιμο οικονομικό όφελος

Όλοι όσοι θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση 
αυτή, πρόκειται να είναι σε θέση να δημιουργήσουν 
άμεσα -επιστρέφοντας στη θέση τους- προϋποθέσεις 
απόσβεσης της επένδυσης στην εκπαίδευσή τους. 

Αυτό θα επιτευχθεί αφού κάθε αθλητική 
δραστηριότητα που πραγματοποιείται στην περιοχή 
ευθύνης τους, θα αποκτήσει πλέον διαφορετική 
υπόσταση και θα πολλαπλασιάσει από την επόμενη 
κιόλας διεξαγωγή της το άμεσο και μακροπρόθεσμο 
όφελος στην τοπική οικονομία.

Άμεσος πολλαπλασιασμός οικονομικού 
αποτυπώματος κάθε event!

Μακροπρόθεσμος πολλαπλασιασμός επισκεπτών 
στον προορισμό!



Be trained - Aim High. Being More!


