BILD bringt Sie in die Sonne Gewinnen Sie 100 Reisen
nach Griechenland!
Berlin – Haben Sie auch die Nase voll vom Herbstwetter?
Dann ist das DIE Gelegenheit: Exklusiv in BILD verlost die Griechische Zentrale für
Fremdenverkehr (E.O.T.) in Zusammenarbeit mit Aegean Airlines und dem Verband der
griechischen Touristik-Unternehmen (S.E.T.E.) 100 einwöchige Traumreisen für je zwei
Personen in die schönsten Urlaubsparadiese Griechenlands!
Nach Samos, Santorini, Kos, Korfu, Kreta (Chania, Heraklion), Chalkidiki, Rhodos
oder nach Athen (Loutraki).

Santorini – vielleicht die schönste Insel Griechenlands
INKLUSIVE: Aegean-Flug ab Deutschland (ab Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart oder
München) nach Griechenland, Transfer vom Flughafen zum/vom Hotel, sechs
Übernachtungen für je zwei Personen in einem 4- oder 5-Sterne-Hotel mit mindestens
Halbpension. Nur die Anreise zum/vom Flughafen in Deutschland muss selbst organisiert und
bezahlt werden.
Was Sie dafür tun müssen? Die Gewinnfrage beantworten!
Wo steht die weltberühmte Akropolis?
a) ATHEN

b) BERLIN
UND: Suchen Sie sich aus der Liste mit den Reisezielen und Reiseterminen heraus, was
Sie gewinnen wollen.
Es gibt für alle Reiseziele eine eigene Gewinnspiel-Hotline und unterschiedliche Endziffern
(X), die sich nach dem gewünschten Ziel richten. Suchen Sie sich Ihren Wunschtermin und
das dazu passende Reiseziel aus. Wer zum Beispiel vom 1. bis 7. Oktober nach Rhodos
möchte, wählt die 01379/13020-4.
Rufen Sie die ausgewählte Hotline mit der entsprechenden Endziffer an, nennen erst die
Lösung, dann Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer!
Natürlich können Sie sich auch für mehrere Ziele bewerben – oder gleich bei allen Hotlines
anrufen. Die Gewinn-Hotlines sind bis Mitternacht freigeschaltet. Wenn Sie gewonnen haben,
werden Sie innerhalb von 48 Stunden benachrichtigt und erhalten später Ihre Reiseunterlagen.
BILD drückt die Daumen!

Με πρωτοβουλία του Eυρωβουλευτή των Γερμανών Φιλελευθέρων και Προέδρου του
DHW Γ. Χατζημαρκάκη

Καμπάνια της BILD για την προώθηση του ελληνικού Τουρισμού
Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν η γερμανική εφημερίδα BILD, ο ΕΟΤ, ο ΣΕΤΕ και η
AEGEAN. Διεξάγεται λοιπόν σήμερα στην γερμανική εφημερίδα BILD κλήρωση 100 ταξιδιών
με προορισμό την Ελλάδα που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 1 και 31 Οκτωβρίου 2010. Η
περίοδος αυτή πέφτει πάνω στις σχολικές διακοπές του Φθινοπώρου.
Οι προορισμοί είναι Ηράκλειο, Κέρκυρα, Σάμος, Ρόδος, Χανιά, Κως, Σαντορίνη, Λουτράκι και
Θεσσαλονίκη. Το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Γερμανοί αναγνώστες στο
πλαίσιο του διαγωνισμού είναι: Που βρίσκεται η πασίγνωστη Ακρόπολη; Στην α) Αθήνα ή β)
Βερολίνο.
Η προβολή για τον Τουρισμό παρουσιάζεται σε εμφανή θέση στην έντυπη έκδοση της
εφημερίδας. Τα ταξίδια, οργανώνονται από τον ΕΟΤ και χρηματοδοτούνται από τα μέλη του
ΣΕΤΕ και συμπεριλαμβάνουν πτήση, ξενοδοχείο και μεταφορά από και προς τα ελληνικά
αεροδρόμια.
Η δημοσιογραφική κάλυψη στην BILD θα κρατήσει 3 ημέρες και συμπεριλαμβάνει
εκτός την κλήρωση των ταξιδιών στην Ελλάδα και φωτογραφίες που απεικονίζουν
ελληνικές παραλίες και νησιά, τη δημοσίευση συνεντεύξεων του υπουργού Τουρισμού
κ. Γερουλάνου και του Γερμανού υπουργού Οικονομίας κ. Brüderle.
Ο Γ. Χατζημαρκάκης ήταν σε συνεχή επαφή με την αρχισύνταξη της BILD, τον ΕΟΤ, τον
ΣΕΤΕ, τον υπουργό κ. Brüderle και το υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδας για να εξασφαλίσει
τη συνεργασία μεταξύ των φορέων και τη δημοσιογραφική κάλυψη της πρωτοβουλίας στην
έντυπη έκδοση της εφημερίδας αλλά και online
(http://www.bild.de/BILD/lifestyle/reise/2010/09/22/griechenland-reise/gewinnen-sie-einereise-in-die-sonne).

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει η Γερμανία τον τομέα του ελληνικού τουρισμού,
ο οποίος μετά την αρνητική δημοσιότητα και τις «εικόνες ταραχών» που προβλήθηκαν ειδικά
στα γερμανικά ΜΜΕ πριν το καλοκαίρι είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη αυτού
σημαντικού για την Ελλάδα τομέα.
Οι ισχυροί οικονομικοί κλάδοι της Ελλάδας πρέπει να αναπτυχθούν σταθερά για να πετύχει η
αειφόρος ανάπτυξη. Η Γερμανία είναι ένας σημαντικός εταίρος για την Ελλάδα. Κάθε χρόνο
ταξιδεύουν στην Ελλάδα περίπου 2,3 εκατομμύρια Γερμανοί. Από αυτό ωφελούνται επίσης
πολυάριθμες γερμανικές ταξιδιωτικές εταιρίες.
H εφημερίδα BILD προσελκύει καθημερινά πάνω από 13 εκατ. αναγνώστες.
Ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW) είναι η φωνή και η εκπροσώπηση
των 30.000 ομογενών επιχειρηματιών και ελέυθερων επαγγελματιών στην Γερμανία.

