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Certi�ed Gastronomic Tourism & Marketing Profes-
sional
Οι πιστοποιημένοι θα είναι σε θέση να 
προσθέτουν αξία στις τουριστικές επιχειρήσεις 
ή/και τους φορείς με τους οποίους συνεργάζονται 
ή θα συνεργαστούν, γιατί θα μπορούν να κάνουν 
τις απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ τουρισμού, 
εμπειρίας, γαστρονομίας, οίνου και άλλων ποτών, 
πολιτισμού, παραδόσεων που αφορούν το 
φαγητό, διαφόρων τοπικών κοινοτήτων που έχουν 
παίξει ή/και παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της γαστρονομικής κουλτούρας, 
αλλά και να ενοποιούν όλα τα προαναφερόμενα με 
τα σύγχρονα εργαλεία που παρέχει η επιστήμη του 
μπράντιγκ  (branding) και του μάρκετινγκ. 

Στόχος του προγράμματος είναι:
Να αποδείξει σε εργοδότες \, σε πελάτες αλλά και 
συνεργάτες, ότι ο κάτοχός της έχει όλες τις 
απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
που τον καθιστούν επαρκή, επιδέξιο και 
κατάλληλο να συμβάλλει δυναμικά στο 
στρατηγικό σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στο 
μπράντιγκ (branding) και στο μάρκετινγκ
• επιχειρήσεων και άλλων φορέων που 
ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το 
γαστρονομικό τουρισμό, 
• καινοτόμων γαστρονομικών υπηρεσιών και 
εμπειριών που απευθύνονται στην τοπική, 
περιφερειακή, εθνική αλλά και διεθνή αγορά. 
αλλά και 
• στην υλοποίηση έργων (projects) που 
σχετίζονται με το γαστρονομικό τουρισμό. 

Σε ποιους απευθύνεται:
Το CGTMP απευθύνεται σε οποιονδήποτε θέλει να 
ξεκινήσει μία καριέρα στο πεδίο του 

Γαστρονομικού Τουρισμού, διότι η θεματολογία 
του προγράμματος καλύπτει όλους τους τομείς 
που σχετίζονται τόσο με το γαστρονομικό 
τουρισμό όσο και με ό,τι πιο σύγχρονο υφίσταται 
σήμερα στην επιστήμη του μπράντιγκ 
(branding)και του μάρκετινγκ, εφοδιάζοντας τον 
με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές 
δεξιότητες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις 
υψηλές απαιτήσεις που υφίστανται στην 
τουριστική βιομηχανία.
Το CGTMP απευθύνεται και σε έμπειρους 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο 
γαστρονομικό τουρισμό ή/και σε τομείς που 
σχετίζονται άμεσα ή/και έμμεσα με αυτόν και σε 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη 
βιομηχανία των εκδηλώσεων πάσης φύσεως όπως 
συνέδρια, ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ά. 
που θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους και 
την επαγγελματική τους εμπειρία, καθώς και να 
εξελιχθούν και να αναπτύξουν την καριέρα τους.

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 5
ενότητες:

Αξιολόγηση του υποψηφίου:
Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 25 
ερωτήσεις κλειστού τύπου και 5 ερωτήσεις 
ανοικτού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. 
Ποσοστό επιτυχίας 70%..

Ο Γαστρονομικός Τουρισμός αποτελεί ένα δημοφιλές τμήμα της τουριστικής βιομηχανίας καθώς οι γαστρονομικές εμπειρίες έχουν 
αρχίσει να έχουν κεντρικό και σημαντικό ρόλο στα ταξίδια που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Αθήνα:  
Βασ. Σοφίας 48, 11528, Τηλ: 210 7239770 
Fax: 210 7239777, e-mail: info@acta.edu.gr 

Θεσσαλονίκη: 
Εγνατίας 1, 54630, Τηλ: 2310 510870
Fax: 2310 510871, e-mail: info@acta.edu.gr www.acta.edu.gr
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Βιομηχανία του γαστρονομικού τουρισμού
Εμπλεκόμενοι στο γαστρονομικό τουρισμό

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 

Το γαστρονομικό τουριστικό προϊόν
Branding και marketing 
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