
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Π.Ε ΧΙΟΥ 

 

Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κώδικας 

Πληροφορίες 

FAX. 

Τηλέφωνο 

e-mail 

 

: 

:

:

: 

: 

: 

 

Πολυτεχνείου 1 

82 100 – Χίος 

M.Τσιλίμη  

2271350517 

2271350514, 2271350517 

tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr  

 

 

 

                                    Χίος,   7 / 2 /2018 

 

                              Αρ. Πρωτ. 588 

 

 

 

         

 

       ΠΡΟΣ:     

Σύλλογο Ιδιοκτήτων Καταστημάτων  

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χίου Υπόψη 

Προέδρου κυρίου Κ. Βεζέρη  

 

KOIN: 

Επιμελητήριο Χίου Υπόψη 

Προέδρου κυρίου Π. Λεγάτου 

 

 

 

 

Όπως ήδη θα γνωρίζετε, η Π.Ε. Χίου διατηρεί στο facebook σελίδα με το όνομα Chios.gr, με σκοπό την 

προβολή του νησιού σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες. Η εν λόγω σελίδα διεξάγει κάθε άνοιξη 

ένα διαγωνισμό με σκοπό να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες τόσο στην Facebook σελίδα όσο και 

στην ιστοσελίδα τουριστικής προβολής www.chios.gr και να προβληθεί ο προορισμός. 

  

Τη φετινή χρονιά επιλέχθηκε να προβληθεί η δυνατότητα για αναψυχή/διασκέδαση στο νησί μας και 

να  προκηρυχθεί διαγωνισμός που θα προτρέπει τους χρήστες του facebook να αναρτούν εικόνες από τη 

διασκέδασή  τους στη Χίο, χρησιμοποιώντας το hashtag #timeoutchios. Θα κερδίσουν τα posts που 

θα μαζέψουν τα περισσότερα like. Τα posts αυτά θα τα προβάλουμε και εμείς με τη σειρά μας στη σελίδα 

μας και θα δείξουμε στον κόσμο που μας ακολουθεί (σε 10.700 ακολούθους αυτή τη στιγμή ) ότι η Χίος 

εκτός από πολλές ομορφιές έχει πολλά να προσφέρει και στον τομέα της αναψυχής/διασκέδασης. 

  

Θα σας παρακαλούσαμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να προσφερθούν από τα καταστήματα του συλλόγου 

σας τα έπαθλα του διαγωνισμού. Για παράδειγμα μπορεί ένα εστιατόριο να προσφέρει ένα γεύμα ή ένα 

bar να προσφέρει ένα μπουκάλι, για τους νικητές του διαγωνισμού. Απαιτούνται συνολικά πέντε έπαθλα. 

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας. Η συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα στην προσπάθεια προβολής του νησιού μας. 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω 

διευκρινίσεις.  

                                      

 

       ΘΕΜΑ : 

 

Διενέργεια διαγωνισμού με θέμα την αναψυχή στη Χίο   

Η προϊσταμένη 

Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Χίου 

 

 

Μαρία Κόβα 

 Π.Ε. Διοικητικού 
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