
1 

ΙΤΕΠ: 1 στα 5 ξενοδοχεία του ορεινού όγκου δεν 
λειτούργησε το τρίμηνο Δεκεμβρίου - Φεβρουαρίου
Το 1 στα 5 ξενοδοχεία του ορεινού όγκου δεν λειτούργησε το τρίμηνο Δεκεμβρίου - 
Φεβρουαρίου, σύμφωνα με έρευνα του ΙΤΕΠ. Συγκεκριμένα, από 1 Δεκεμβρίου 2021 
έως 28 Φεβρουαρίου 2022, που αποτελεί και την υψηλότερη περίοδο από πλευράς 
κίνησης για τα ξενοδοχεία του ορεινού όγκου, ήταν ανοιχτό το 79,3% των ξενοδο-
χείων. Την ίδια στιγμή η μέση πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία ήταν 28,2%, που 
με αναγωγή στο σύνολο των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας, γίνεται 21,3%. 
Παράλληλα, τα ελληνικά ξενοδοχεία στο τρίμηνο Δεκεμβρίου 2021 - Φεβρουαρίου 
2022, λειτούργησαν με μέση πληρότητα 28,2% και μέση τιμή διάθεσης δίκλινου 
δωματίου τα 48 ευρώ. Τα ποσοστά ανοιχτών ξενοδοχείων ανά μήνα, έχουν ως εξής: 
Δεκέμβριος 2021: 80,7%, Ιανουάριος 2022: 79,2%, Φεβρουάριος 2022: 78,1%. Οι 
πληρότητες στα ανοιχτά ξενοδοχεία και με αναγωγή στο σύνολο, έχουν ως ακολού-
θως: Δεκέμβριος 2021: 31,8% - 24,8% (ανοιχτά - σύνολο), Ιανουάριος 2022: 22,7% 
- 16,3%, Φεβρουάριος 2022: 30% - 22,7%. Η εξέλιξη της μέσης τιμής για ένα δίκλινο 
δωμάτιο, σύμφωνα με την έρευνα, έχει ως εξής: Δεκέμβριος 2021: 53 ευρώ, Ιανουά-
ριος 2022: 45 ευρώ, Φεβρουάριος 2022: 47 ευρώ.

ΤΟ  NEWSLETTER ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

Hotelier NewsG
r

ee
k

Μικρή «ανάσα» για τα ξενοδοχεία το τριήμερο της 
25ης Μαρτίου 

Μικρές «ανάσες» ρευστότητας 
αναμένεται να προσφέρει στα 
ξενοδοχεία το τριήμερο της 
25ης Μαρτίου, αφού τα οργα-
νωμένα ταξίδια μέχρι στιγμής 
αγγίζουν μόλις το 20% του 
2019. Ο πρόεδρος της ΠΟΞ, κ. 
Γρηγόρης Τάσιος, αναφέρθηκε 
τόσο στο τριήμερο της Καθαράς 
Δευτέρας που προηγήθηκε όσο 
και σε αυτό της 25ης Μαρτίου 
που έπεται, επισημαίνοντας ότι 
σημαντικό ρόλο για το αν θα με-

τακινηθεί ο κόσμος θα παίξουν κυρίως οι καιρικές συνθήκες. Βέβαια, όπως τόνισε, ο χει-
μώνας φέτος βοήθησε “να δουλέψουν καλύτερα” οι προορισμοί που έχουν χιονοδρομικά 
κέντρα. Την ίδια ώρα, οι προορισμοί που προετοιμάζονται για άνοιγμα σεζόν το Πάσχα 
είναι κυρίως οι περιοχές της νότιας Ελλάδας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος 
αλλά και η Κέρκυρα και άλλα νησιά. «Τα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν για τη σεζόν τέλος 
Απρίλη και αρχές Μαΐου είναι αυτά της νότιας Ελλάδας κυρίως, όπου φυσικά θα υπάρ-
χει και μια κινητικότητα από την ελληνική αγορά, ενώ στη βόρεια Ελλάδα θα ανοίξουν 
μετά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. 
Σε ό,τι αφορά στη Χαλκιδική είναι πολύ λίγα τα ξενοδοχεία που θα λειτουργήσουν για 
το Πάσχα, ειδικά λόγω του ενεργειακού κόστους που είναι αυξημένο κατά 25%», είπε ο 
κ.Τάσιος. Στην πόλη των Ιωαννίνων αλλά και στον ορεινό όγκο του νομού η εικόνα για το 
επερχόμενο τριήμερο είναι αρκετά ενθαρρυντική, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένω-
σης Ξενοδόχων νομού Ιωαννίνων Στάθης Σιούτης καθώς οι κρατήσεις έχουν ξεπεράσει 
το 80%. Όμως το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων αλλά και το κόστος μεταφοράς 
των ταξιδιωτών αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες. Το κλίμα πάλι στην ηπειρωτική 
Μαγνησία προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 
Μαγνησίας Γιώργος Ζαφείρης ανέφερε «Έχουμε φτάσει στο 60% των κρατήσεων για το 
τριήμερο της 25ης Μαρτίου. Αν δεν συμβεί τίποτα χειρότερο ελπίζουμε στο last second.» 

Σε δαπάνες ενέργειας 
το 40% του τζίρου των 
ξενοδοχείων 
Η εκτόξευση του κόστους της ενέρ-
γειας έχει φέρει τα ξενοδοχεία αντι-
μέτωπα με νέα προβλήματα, σύμφωνα 
με την πρόεδρο του ΙΤΕΠ Κωνστα-
ντίνα Σβήνου. Η ίδια τόνισε ότι πλέον 
το 40% του τζίρου ενός ξενοδοχείου 
κατευθύνεται σε δαπάνες ενέργειας, 
συμπληρώνοντας ότι το μεγάλο πλήγ-
μα το φέρουν τα ξενοδοχεία συνεχούς 
λειτουργίας, που με ελάχιστες πληρό-
τητες προσπαθούν να τα καταφέρουν. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ξενοδοχείο 
της Αθήνας με χαμηλές πληρότητες 
σπαταλά σε ενέργεια το 70% του 
τζίρου του. "Με αυτούς τους όρους 
δεν είναι βιώσιμο το ξενοδοχείο", ση-
μειώνει η κυρία Σβήνου. Με δεδομένο 
ότι το 70% των ξενοδοχείων που είναι 
1,2,3 αστέρια και δεν μπορούν να προ-
βούν σε αλλαγές τιμών προς τα πάνω, 
το βέβαιο είναι ότι ο κλάδος της ξε-
νοδοχίας θα δουλέψει για το κόστος 
της ενέργειας το 2022, όπως ανέφερ. 
Πάντως όποια πρόθεση για αύξηση 
των τιμών στις υφιστάμενες μονάδες 
αναβάλλεται για το 2023 και πάντα 
με γνώμονα την ανταγωνιστικότητα 
του τουριστικού πακέτου. Μάλιστα 
φέτος το τουριστικό πακέτο για τον 
υποψήφιο τουρίστα θα επιβαρυνθεί 
από το μεταφορικό κόστος και όχι 
από τα ξενοδοχεία, με τον κ. Τάσιο να 
υπογραμμίζει ότι μόνο το αεροπορικό 
εισιτήριο θα αυξηθεί από 50 ευρώ έως 
100 ευρώ λόγω του καυσίμου. Φυσι-
κά ο προβληματισμός μετακυλείεται 
και στο κόστος της μετακίνησης με 
αυτοκίνητο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για τους οδικούς προορισμούς της 
χώρας.

Τετάρτη 23 /3 /2022



Το Visit Greece Application, η επίσημη εφαρμογή του 
Ελληνικού Τουρισμού που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
από τη Warply για το Υπουργείο και τον ΕΟΤ, σήμερα 
μετράει πάνω από 2.500.000 downloads, στηρίζοντας το 
εθνικό προϊόν με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και τις τε-
λευταίες τάσεις στο marketing.
Το app, μέσα στο 2021, σημείωσε τεράστια επιτυχία, χω-
ρίς καθόλου σχεδόν διαφήμιση. Κέρδισε όμως γρήγορα 
«έδαφος» στις προτιμήσεις του κοινού, αφού εμπλουτίστηκε 
με νέες χρηστικές λειτουργίες και ενότητες όσον αφορά το 
περιεχόμενο και μία σειρά ενεργειών προβολής και επικοινω-
νίας. Οι νέες παρεχόμενες υπηρεσίες της εφαρμογής όπως 
τα travel stories, όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 
ανεβάζουν τις δικές τους φωτογραφίες από το ταξίδι τους 
στην Ελλάδα, είχαν μεγάλη απήχηση, αφού τον προηγού-
μενο χρόνο «ανέβηκαν» πάνω από 400.000 stories. Το app 
στηρίζεται σε μια καινοτόμα πλατφόρμα που δίνει πολλές 
δυνατότητες στους χρήστες για gamification, ενημερώσεις 
βάσει τοποθεσίας, διαγωνισμούς κα. Διαθέτει mobile wallet 
για αγορές μέσω κινητού, online booking και πάνω από 4.500 
επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα. Το σημαντικό είναι ο ότι 
ο κάθε έμπορος μπορεί να διαχειρίζεται το προφίλ του και να 
προσφέρει παράλληλα και προτάσεις custom για τους χρή-
στες της εφαρμογής.

Visit Greece App: 
στην κορυφή των προτιμήσεων  
η εφαρμογή που σχεδίασε η Warply

Ό,τι χρειάζεται ο ταξιδιώτης στο κινητό του
Στην επιτυχία του Visit Greece App συνέβαλαν παράλληλα η 
δημιουργία ειδικής ενότητας για την εξυπηρέτηση του ταξι-
διώτη και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας έναντι 
της πανδημίας Covid-19 αλλά και άλλες ενότητες, όπως αυτή 
για την επέτειο των 200 ετών της επανάστασης του 1821. 
Επίσης προστέθηκαν στο περιεχόμενο, μεταξύ άλλων: 25 
χιονοδρομικά κέντρα από όλη την Ελλάδα, 22 μαρίνες από 
όλη την επικράτεια καθώς και όλες οι παραλίες με Γαλάζια 
Σημαία, η δυνατότητα για αγορά εισιτηρίου book a ticket για 
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ferries, ενοικίαση αυτο-
κινήτων κ.ά. και δυνατότητα δωρεάν προβολής τουριστικών 
επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια εξαιρετικά φιλική προς το 
χρήστη εφαρμογή, αφού μετά το ολικό redesign που πραγ-
ματοποιήθηκε από τη Warply, προσφέρει καλύτερη και πιο 
εύκολη πλοήγηση.

Η Warply στον τομέα του τουρισμού
Η Warply είναι ηγέτιδα εταιρεία στην Ευρώπη, στα προγράμ-
ματα loyalty και επιβράβευσης πελάτη, με βαθιά εξειδίκευση 
στο mobile marketing και στις ψηφιακές πληρωμές. Πρόκειται 
για μια διεθνή εταιρεία τεχνολογίας -από τις πιο καινοτόμες 
στον κόσμο- αναγνωρισμένη ως “loyalty Agency of the Year” 
και “Mobile Agency of the Year” με διευρυμένο πελατολόγιο 
σε όλο τον κόσμο. Μια από τις κατηγορίες που δραστηριο-
ποιείται είναι και αυτή του τουρισμού καθώς εξειδικεύεται και 
παρέχει DMS (Destination Management system) για κράτη, 
Δήμους και περιφέρειες ανά τον κόσμο. Επίσης, έχει υπηρε-
σίες αποκλειστικά για τουριστικές επιχειρήσεις, με εξειδικευ-
μένη πλατφόρμα για rewards αλλά και λύσεις για ψηφιακές 
πληρωμές, μαζί με mobile wallets, prepaid vouchers ταξιδιώ-
τη και contactless push payments. Διαφοροποιείται σημαντι-
κά από άλλες λύσεις καθώς έχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
που τις προσφέρει custom made, συνδυαστικά με μια πολύ 
μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στο κομμάτι της επιβρά-
βευσης και των ψηφιακών συναλλαγών, αλλά και στο κομμάτι 
του mobile.
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«Κλειδί» η τεχνολογία για το μέλλον του ελληνικού 
τουρισμού 

Με βασικό οδηγό την τεχνολογία 
και ένα σαφές πλάνο στρατηγικής 
θα καταφέρει η Ελλάδα να παρα-
μείνει ανθεκτική στον τομέα του 
τουρισμού σύμφωνα με τα όσα ανα-
φέρθηκαν στο πλαίσιο του webinar 
«Travel resilience» που διοργάνωσε 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με τον καθη-
γητή Τουρισμού στο Πολυτεχνικό 
Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ 
Δημήτρη Μπούχαλη, απαιτείται 

καινοτομία και τεχνολογία η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 
μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Οι λέξεις κλειδιά είναι ρευστότητα, διοίκηση 
και διανομή. «Ειδικά στο θέμα της διοίκησης προσωπικού, θα δημιουργηθεί ένα τε-
ράστιο πρόβλημα φέτος, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, καθώς 
έχουμε χάσει πάρα πολλούς εργαζόμενους, εκ των οποίων ένας πολύ μεγάλος α-
ριθμός μεταπήδησε σε άλλους κλάδους και διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο 
να γυρίσουν πίσω στον τουρισμό και στην ξενοδοχία. Ένα ακόμη τεράστιο πρόβλη-
μα φέτος θα είναι τα κόστη. «Όσο αφορά την τεχνολογία παρατηρείται έλλειψη 
στην απορρόφηση της καινοτομίας που δημιουργεί στρατηγικά μειονεκτήματα. 
Στην εποχή του smart τουρισμού και του metaverse, η τεχνολογία θα είναι βασικός 
συντελεστής της ανταγωνιστικότητας», τόνισε ο κ. Μπούχαλης. «Με τα δεδομένα 
που υπάρχουν στον κόσμο και την ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργούνται μο-
ντέλα που πρέπει να αξιοποιούμε και να έχουμε την ευελιξία να αναπροσαρμοζό-
μαστε», τόνισε ο CEO της AQ Strategy Γιάννης Τσάκαλος, ωστόσο επεσήμανε ότι η 
στρατηγική επικοινωνίας έρχεται ως αποτέλεσμα μιας γενικότερης στρατηγικής, η 
οποία πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται και να διαθέτει μηχανισμό διαχείρισης της 
όποιας κατάστασης προκύπτει, καθώς και να υπάρχει η ευελιξία τόσο στον προο-
ρισμό όσο και στην επιχείρηση να ανταποκριθεί στις αλλαγές.

Μηχανισμό στήριξης για την κρίση στον Τουρισμό 
πρότεινε ο Β. Κικίλιας  

Στο Συμβούλιο Υπουργών Τουρισμού 
της Ε.Ε., το οποίο διοργάνωσε η 
γαλλική Προεδρία στην πόλη Ντιζόν 
συμμετείχε ο υπουργός Τουρισμού 
Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει την 
ανθρωπιστική κρίση γρηγορότερα και 
αποτελεσματικότερα, αξιοποιώντας τα 
μαθήματα που έλαβε κατά την κρίση 
της πανδημίας. Ο υπουργός Τουρισμού 
επισήμανε την αναγκαιότητα δημιουρ-
γίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για 

την αντιμετώπιση της κρίσης και τις επιπτώσεις της στον Τουρισμό, αλλά και στη 
δυνατότητα στήριξης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος, εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Η πρόταση του υπουρ-
γού Τουρισμού έτυχε αποδοχής από τους ομολόγους του Ισπανίας και Ιταλίας και 
κάλεσαν την Ε.Ε. να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε 
επίσης στη δυνατότητα απασχόλησης των Ουκρανών προσφύγων στον τομέα του 
τουρισμού, για αυτούς που τελικά θα παραμείνουν για μακρύ χρονικό διάστημα 
σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Ανάκαμψη κρατήσεων 
από τον Απρίλιο  

Οι νέες κρατήσεις «πάγωσαν» μετά την 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν 
υπήρξαν σχεδόν καθόλου ακυρώσεις, 
εκτός από Ρώσους, που αντιπροσώπευαν 
μικρό αριθμό επισκεπτών. «Από τον Απρί-
λιο και μετά οι κρατήσεις ανακάμπτουν». 
Αυτό ανέφερε ο υπουργός Τουρισμού 
Β.Κικίλιας συμπληρώνοντας ότι η ζήτηση 
είναι ανθεκτική στη M. Βρετανία και τη 
Γερμανία, τις μεγαλύτερες τουριστικές 
αγορές για την Ελλάδα, ενώ οι σκανδι-
ναβικές χώρες θα παράγουν σημαντική 
ταξιδιωτική κίνηση. Η British Airways, η 
Ryanair, η EasyJet και η Jet2 αναζητούν 
περισσότερες πτήσεις από ό,τι το 2019 
και οι Air France και Transavia επιδει-
κνύουν ισχυρή παρουσία», δήλωσε ο κ. 
Κικίλιας, τονίζοντας ότι «γίνεται πραγμα-
τική μάχη για τις αεροπορικές εταιρείες 
να βρουν slots στα ελληνικά αεροδρό-
μια, τόσο στα νησιά μας όσο και στην 
Αθήνα». Ο υπουργός Τουρισμού έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στις αγορές Η.Π.Α., 
Καναδά και Αυστραλίας. «Υπάρχει εισροή 
ταξιδιωτών μεγάλων αποστάσεων με τις 
τρεις μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές 
εταιρείες -United, Delta και American- να 
μεταφέρουν περίπου 3.000 ταξιδιώτες 
την εβδομάδα, με απευθείας πτήσεις 
από την Ατλάντα, το Σικάγο, τη Βοστώ-
νη, τη Νέα Υόρκη, τη Φιλαδέλφεια και 
την Ουάσιγκτον. Οι απευθείας πτήσεις 
από τον Καναδά θα ξεκινήσουν από τις 
2 Απριλίου από Μόντρεαλ και Τορόντο, 
ο αριθμός των επισκεπτών από την Αυ-
στραλία φαίνεται να φτάνει φέτος σε 
αριθμό ρεκόρ, ενώ η Qatar Airways ανα-
ζητά πτήσεις σε νησιά, όπως η Μύκονος 
και η Σαντορίνη.»

Τετάρτη 23 /3 /2022
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ΕΛΣΤΑΤ: αύξηση τζίρου στα καταλύματα τον 
Ιανουάριο  
Αύξηση κατά 48 εκατ. ευρώ ή 246,4% σημείωσε ο κύκλος εργασιών των επιχει-
ρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των καταλυμάτων, με 
υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέ-
σιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Ιανουάριο εφέτος και ανήλθε σε 67.460.725 
ευρώ από 19.476.243 ευρώ τον Ιανουάριο 2021. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για τις 
επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο 
εργασιών το 2020 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε 
στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (1.042,5%) και η μικρότερη (70,2%) κατα-
γράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

INSETE: μείωση 41% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις 
το 2021 σε σχέση με το 2019   

Τα τουριστικά μεγέθη του 2021 και την ανάκαμψη στην τουριστική δραστη-
ριότητα καταγράφει η ειδική έκδοση του Στατιστικού Δελτίου του INSETE. Η 
εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στην Ελλάδα ήταν μειωμένη κατά 53,1% σε 
σχέση με το 2019. Παγκοσμίως, οι διεθνείς αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 
4% το 2021 σε σχέση με το 2020, ωστόσο παρέμειναν στο -72% κάτω από τα 
επίπεδα του 2019. Παράλληλα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2021 εμφάνισαν 
σημαντικά μικρότερη μείωση κατά 41,4% σε σύγκριση με το 2019 και διαμορ-
φώθηκαν σε 10,7 δισ. ευρώ έναντι 18,2 δισ. το 2019, λόγω της αύξησης της 
Μέσης Κατά Κεφαλή Δαπάνης κατά 27% σε σχέση με το 2019. Αυτό, μεταξύ 
άλλων, οφείλεται σε μεταβολή του μείγματος αφίξεων υπέρ των διεθνών αερο-
πορικών αφίξεων που μειώθηκαν κατά 41,2% έναντι του 2019 και των ακτοπλο-
ϊκών αφίξεων από Ιταλία που μειώθηκαν κατά 35% το (980 χιλ. το 2021 έναντι 
1,5 εκατ. το 2019) Οι οδικές αφίξεις -που έχουν την χαμηλότερη ΜΚΔ- μειώθη-
καν κατά 67,9% (4,0 εκατ. το 2021 έναντι 12,3 εκατ. το 2019). Αναφορικά με τον 
ξενοδοχειακό κλάδο, τα έσοδα των ξενοδοχείων εκτιμήθηκαν σε 5,5 δισ. ευρώ 
το 2021, μειωμένα κατά 34,9% σε σχέση με το 2019, όπου το σύνολο του τζί-
ρου ήταν 8,4 δισ. ευρώ. 

Conde Nast Traveler:  
νέα πρωτιά για τη Σίφνο
Ο πιο φωτογενής προορισμός του κόσμου 
είναι η Σίφνος, σύμφωνα με αφιέρωμα της 
ισπανικής έκδοσης του Conde Nast Traveler, 
του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού περιοδικού 
διεθνώς. Στην πρώτη θέση του καταλόγου 
βρίσκεται η Σίφνος με την Εκκλησία των 
Επτά Μαρτύρων να «κλέβει» τις εντυπώσεις. 
Τα ειδυλλιακά τοπία, το Κάστρο, οι αναρίθ-
μητες εκκλησίες, οι γραφικοί οικισμοί και 
τα πανέμορφα μονοπάτια γοητεύουν όλους 
τους ταξιδιώτες που επισκέπτονται κάθε 
χρόνο το νησί του Απόλλωνα, εξηγεί ο συ-
ντάκτης του άρθρου Alberto Piernas Medina. 
Τη λίστα συμπληρώνουν το Μαρόκο, η Βα-
λένθια, η Πορτογαλία με τις εντυπωσιακές 
λίμνες, η Γαλλία με τα παραμυθένια χωριά, 
οι Κανάριες Νήσοι, το Μεξικό, το Λονδίνο 
και οι καταπράσινες επαρχίες της Ιταλίας. 

Τουριστική καμπάνια για 
τα νησιά του Αν. Αιγαίου 
ύψους 2 εκ. ευρώ

Ο Υπουργός 
Μετανάστευ-
σης και Ασύ-
λου, κ. Νότης 
Μηταράκης, 
πραγματοποίη-
σε συνάντηση 
με τον Γ.Γ. 
του Ελληνικού 
Οργανισμού 
Τουρισμού, 
κ. Δημή-

τριο Φραγκάκη με επίκεντρο τη συνέχιση 
της επιτυχημένης τουριστικής καμπάνιας 
«Greek4ForYou» που αφορά τα 5 νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου (Χίος, Λέσβος, Λέρος, 
Σάμος και Κως). Το Υπουργείο Μετανάστευ-
σης και Ασύλου θα χρηματοδοτήσει εκ νέου 
με 2 εκατ. ευρώ τον ΕΟΤ για την υλοποίηση 
του συγκεκριμένου έργου προβολής των νη-
σιών στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες χώρες 
του εξωτερικού. Η καμπάνια θα προβάλλει 
τα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για την 
χρονική περίοδο 2022-2023. Η νέα τουριστική 
προβολή θα αναδείξει την ποικιλομορφία των 
ταξιδιωτικών προορισμών των νησιών και 
τους αρχαιολογικούς χώρους, την γαστρονο-
μική παράδοση και τα τοπικά προϊόντα, τον 
πολιτισμικό πλούτο και την ιδιαίτερη βιωμα-
τική τουριστική εμπειρία που προσφέρουν. 
Στόχος η ενίσχυση του τουριστικού τους 
προϊόντος, καθώς και της εικόνας τους, τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Τετάρτη 23 /3 /2022



Η axxion group εγγυάται κορυφαίο αποτέλεσµα στις ειδικές κατασκευές οµοιογενών 

επιφανειών. Με υλικά υψηλών προδιαγραφών, προσφέρει στα ξενοδοχεία µοναδικά έργα 

υψηλής αισθητικής και διακοσµητικής αξίας. Αποτελεί τη Νο1 επιλογή για τη reception, 

το εστιατόριο, το bar, τους πάγκους self service, τα έπιπλα δωµατίων, την κουζίνα και το µπάνιο.

Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
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Τέσσερα νέα ξενοδοχεία στην Ελλάδα από τον κινέζικο όμιλο Fosun Tourism
Με τέσσερα νέα ξενοδοχεία των 
brand Casa Cook και Cook’s Club 
σε Σάμο, Μύκονο, Ρόδο και Κέρκυ-
ρα επεκτείνει τις επενδύσεις του 
στην Ελλάδα ο κινέζικος όμιλος 
Fosun Tourism. Όπως ανέφερε ο 
Αλεσάντρο Ντάσι αντιπρόεδρος 
του Ομίλου Fosun Tourism από 
την 1η Μαΐου αρχίζει η λειτουργία 
των ξενοδοχείων Casa Cook στη 
Σάμο, δυναμικότητας 128 δωμα-
τίων και Casa Cook στη Μύκονο, 
με 26 δωμάτια ενώ την 1η Ιουνίου 
ανοίγουν δύο ακόμη ξενοδοχεία 
Cook’s Club, το ένα στην Κέρκυ-
ρα, δυναμικότητας 195 δωματίων 
και το άλλο στην Ιαλυσό της Ρό-
δου, δυναμικότητας 83 δωματίων. 
Τα νέα αυτά ξενοδοχεία έρχονται 
να προστεθούν στα προηγούμε-
να τέσσερα του ομίλου Fosun 
Tourism που λειτούργησαν πέρσι 
σε Κρήτη, Ρόδο και Κω. Ο όμιλος 
έχει «κλείσει» επίσης και συμφωνία 
για ένα ακόμη ξενοδοχείο στη Ρό-
δο το 2023 ενώ οι επόμενοι προ-
ορισμοί-στόχοι είναι η Ζάκυνθος, 
η Αθήνα, η Θάσος και η Χαλκιδική 
και νέα projects σε Κω και Κρήτη.

Τετάρτη 23 /3 /2022

https://www.hoteliernews.gr
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Είναι γεγονός ότι σε προηγούμενες δεκαετίες ήταν ελάχιστα τα 
τουριστικά καταλύματα στη χώρα μας που έδιναν σημασία στην 
τέχνη. Η πλειοψηφία των ξενοδοχείων χρησιμοποιούσε μαζικής 
παραγωγής εικόνες με στόχο να γεμίσει τους κενούς τοίχους στα 
δωμάτια ή στους χώρους υποδοχής. Την τελευταία διετία όμως, η 
τέχνη μπήκε σε πρώτο «πλάνο», καθώς αποτελεί έναν εγγυημένο 
τρόπο εν μέσω πανδημίας για να αναβαθμιστεί η εμπειρία διαμο-
νής των επισκεπτών, ενισχύοντας ταυτόχρονα το brand name της 
επιχείρησης. Όλο και περισσότεροι επαγγελματίες στον τουρισμό 
αρχίζουν να συνειδητοποιούν τη «στροφή» των ταξιδιωτών στην 
αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών, μια τάση που ξεπερνά το πα-
τροπαράδοτο τουριστικό μοντέλο «Ήλιος και Θάλασσα». Η τέχνη, 
είτε πρόκειται για ένα πίνακα είτε για ένα όμορφο αντικείμενο στο 
δωμάτιο, ως φορέας συναισθημάτων, προσφέρει ένα επίπεδο δια-
φοροποίησης που ταυτίζεται με την εμπειρία των επισκεπτών. Για 
το λόγο αυτό, αρκετά πλέον ξενοδοχεία αποφασίζουν να συνερ-
γαστούν με ανερχόμενους ή καταξιωμένους στο αντικείμενό τους 
καλλιτέχνες, όπως ο visual artist Άγγελος Προεστός, προκειμένου 

να ενδυναμώνουν την αυθεντικότητα του καταλύματος μέσω της 
διακόσμησης. 

Πίνακες που αντανακλούν την ταυτότητα του ξενοδοχειακού 
brand
Η συνεχώς εξελισσόμενη πορεία του Άγγελου Προεστού, με αρχή 
τη δεκαετία του 90 από το street art στην Αθήνα, φτάνει πολύ προ-
σφάτως στο τέλος του 2021 σε μια αποκλειστική εικαστική πρότα-
ση για τη La Prairie. Με ενδιάμεσα σημεία αναφοράς και αναγνώ-
ρισης στη δουλειά του , μεταξύ άλλων είναι η βρετανική Vogue 
ως προς τα φουλάρια που ο ίδιος έχει σχεδιάσει και η ένταξή του 
στους 50 καλύτερους καλλιτέχνες του κόσμου, όπως τους ανέδει-
ξε η Absolut το 2019, μέσω του δημιουργικού διαγωνισμού της. 
Η αισιοδοξία που τον χαρακτηρίζει, είναι διάχυτη στους πίνακες 
και τα illustrations του και τα έργα του συνδυάζουν με μοναδικό 
τρόπο την υψηλή ποιότητα, το design και τη φωτεινότητα, ενώ το 
κάθε σχέδιο δημιουργείται με ιδιαίτερη τεχνική, προσφέροντας 
στον ξενοδόχο ένα έργο φτιαγμένο ειδικά για τις ανάγκες του 
δικού του χώρου. 

Νέο νόημα στην ταξιδιωτική εμπειρία με έργα που 
αναδεικνύουν την ελληνική κουλτούρα
Εκτός από τους πίνακες του, που θα μπορούσαν να προσδώσουν 
ιδιαίτερη αισθητική στους χώρους του ξενοδοχείου, ο Άγγελος 
Προεστός και σε συνεργασία με την Top Souvenirs, παρουσιάζει 
για το 2022 μια σειρά συλλογών με σχέδια που βασίζονται απο-
κλειστικά στην ελληνική κουλτούρα από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα. Σχέδια που ξεκινούν από πρωτότυπες αρχαιοελληνικές 
προτομές, ζωγραφισμένες με κάρβουνο και ψηφιοποιημένες με 
την υψηλότερη ανάλυση, προκειμένου να μη χαθεί καμία λεπτο-
μέρεια κατά την εκτύπωση, μέχρι απεsικονίσεις πολύ γνωστών ελ-
ληνικών θεμάτων με το ιδιαίτερο στυλ του, αυτό που τον καθιστά 
ξεχωριστό στη δουλειά του. Στους επαγγελματίες του τουρισμού, 
μέσω της Top Souvenirs προσφέρεται η δυνατότητα εκτύπωσης 
των σχεδίων -που παρουσιάζονται στις συλλογές- on demand με 
το τοπωνύμιο ή το όνομα του ξενοδοχείου στα αντικείμενα που οι 
ίδιοι επιθυμούν. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα σε 
t-shirts ή σε κούπες, που με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους θα συ-
νεισφέρουν στην αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, συνδέ-
οντας τον επισκέπτη με την ιστορία της περιοχής. Ακολουθώντας 
το τρίπτυχο Βιώσιμη Μόδα -Τέχνη- Ελλάδα, πρόκειται για ένα 
project που χρησιμοποιεί «έξυπνα» υλικά υψηλής ποιότητας και 
θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά σε μια τουριστική επιχείρηση. 
Ο επαγγελματίας παράλληλα θα έχει στη διάθεσή του έργα υψη-
λής καλλιτεχνικής αξίας σε λογικές τιμές, που προσφέρουν μια 
αξέχαστη ξενοδοχειακή εμπειρία, είτε πρόκειται για ένα μοντέρνο 
lifestyle hotel είτε για ένα παραδοσιακό ξενοδοχείο.
Η εικαστική δουλειά του Άγγελου Προεστού παρουσιάζεται από 
τον ίδιο στην σελίδα του angelosproestos στο Instagram, ενώ 
οι συλλογές και οι επιλογές που παρουσιάζονται από την Top 
Souvenirs, μπορούν να αναζητηθούν στο site της εταιρείας  
www.top-souvenirs.com.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Άγγελος Προεστός: ένας visual artist στην «υπηρεσία» 
της ελληνικής φιλοξενίας 

Τετάρτη 23 /3 /2022



2118888500 The Mall Athens - Ανδρέα Παπανδρέου 35 - 15122 Μαρούσιwww.lenovostore.gr

Th
in

kS
ys

te
m

 S
T5

0
 S

er
ve

r Δυνατό  και προσιτό

Ο Lenovo ThinkSystem ST50 server είναι ιδανικός για 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς προσφέρει 
εύκολη διαχείριση  για εργασία σε περιβάλλον 
απομακρυσμένων γραφείων ή υποκαταστημάτων που 
επιθυμούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους.
Οι σχετικά μικρές του διαστάσεις σε συνδυασμό με τις 
δυνατότητες του, τον καθιστούν κατάλληλη λύση για τις 
καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων κυρίως όσο 
αφορά υπολογιστές για διαχείριση αρχείων, εκτύπωση, 
email και υπηρεσία web.
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Φτιαγμένο για ομαδική εργασία

Το ThinkSmart Hub κάνει την εργασία με τους 
συνεργάτες σας ευκολότερη.  Ξεκινήστε τις 
συσκέψεις σας και επικοινωνήστε μέσω φωνής ή 
γραπτώς σε πραγματικό χρόνο στο Microsoft Teams 
έχοντας τον έλεγχο μέσω της περιστρεφόμενη 
οθόνης. Αυτή η έξυπνη συσκευή δωματίου είναι 
σχεδιασμένη για χώρους  μικρού και μεσαίου 
μεγέθους και με  συνδυασμό επιλεγμένων αξεσουάρ 
αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση.
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Το ThinkCentre M70q Gen 2 με τις έξυπνα εργονομικές του 
διαστάσεις αποτελεί εξαιρετική επιλογή για επιχειρήσεις τόσο 
με περιορισμένο εργασιακό χώρο όσο και με ιδιαίτερες 
συνθήκες λειτουργίας όπως σκόνη, κραδασμούς, ψύχος, 
θερμότητα. Με ισχυρούς επεξεργαστές (έως και Intel® Core™ 
i9) εντυπωσιάζει με τις δυνατότητες ασφάλειας και 
διαχείρισης που χρειάζονται οι επιχειρήσεις αλλά και την 
ευέλικτη μορφή του καθώς χωρά παντού και δεν αποσπά την 
προσοχή ακόμα και σε χώρους φιλοξενίας με ιδιαίτερο design 
και σχεδιασμό.
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Bελτιώστε τη παραγωγικότητα

Το Lenovo  All-In-One (AIO) V30a-24’’ είναι 
η ιδανική επιλογή για σύγχρονους χώρους 
εργασίας και για επαγγελματίες επόμενης 
γενιάς. 
Αποτελεί την έξυπνη λύση που συνδυάζει  
αποτελεσματικότητα και προσιτή τιμή, 
ιδανική επιλογή για χρήστες που επιθυμούν 
να βελτιώσουν  την παραγωγικότητα σας 
και να ανταποκριθούν στις αυξημένες 
απαιτήσεις του νέου workplace.

https://lenovostore.gr/
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Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του Divani Palace 
Acropolis  
Ο Όμιλος Διβάνη παρουσίασε το ανακαινισμένο τμήμα του ξενοδοχείου Divani 
Palace Acropolis που είναι έτοιμο να υποδεχθεί στους επισκέπτες του. Το ξενο-
δοχείο, διαθέτει πλέον 52 ολοκαίνουργια executive δωμάτια, διακοσμημένα με 
μια αίσθηση σύγχρονης κομψότητας με ευρύχωρο υπνοδωμάτιο, πολυτελές μπά-
νιο και ένα πλήρως εξοπλισμένο ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα είτε στην πόλη ή στην 
Ακρόπολη. Στα δωμάτια υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο mini bar και δυνατότητα 
επιλογής μαξιλαριού. Ως οικογενειακή επιχείρηση, ο Όμιλος Διβάνη κατανοεί 
πλήρως τις ανάγκες των οικογενειών και πως το ταξίδι με τα παιδιά μπορεί να 
είναι αγχωτικό μερικές φορές. Στο ξενοδοχείο προστέθηκαν 2 ευρύχωρες οικο-
γενειακές σουίτες, που είναι ιδανικά σχεδιασμένες για να φιλοξενήσουν 2 ενήλι-
κες και έως 2 παιδιά. Οι επισκέπτες θα βρουν ένα ευρύχωρο υπνοδωμάτιο, δύο 
πολυτελή μαρμάρινα μπάνια και ένα κομψό σαλόνι, όπου οι μικροί επισκέπτες 
μπορούν να φιλοξενηθούν σε έναν καναπέ-κρεβάτι. Αυτή η σουίτα διαθέτει ξεχω-
ριστό σαλόνι και τραπεζαρία και οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την θέα 
είτε στην πόλη ή στην πισίνα.

Visa: συνεργασία με το 
υπουργείο Τουρισμού στο 
πρόγραμμα Digital Nomads   
Τρόποι συνεργασίας με την Visa στο πρό-
γραμμα Digital Nomads για τα στελέχη της 
εταιρείας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του 
Υπουργείου Τουρισμού για τους ψηφιακούς 
νομάδες, συζητήθηκαν στο περιθώριο της 
υπογραφής της συμφωνίας συνεργασίας 
για παροχή δεδομένων συναλλαγών μεταξύ 
του Υπουργείου Τουρισμού και της Visa. 
Η προοπτική προώθησης της Ελλάδας ως 
προορισμού απομακρυσμένης εργασίας για 
τα στελέχη της εταιρείας είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική, καθώς εκτιμάται πως η Visa μπορεί 
να στέλνει σε κυλιόμενη βάση ένα ποσοστό 
έως και 3% του προσωπικού της ετησίως 
στη χώρα (21.500 άτομα) και μάλιστα σε 
περιόδους και εκτός καλοκαιρινής σεζόν, το-
νίζει το Υπουργείο Τουρισμού σε σημερινή 
ανακοίνωσή του.

Εκδότης-Διευθυντής 
Κώστας Νόστης

Αρχισυντάκτρια 
Ελένη Σαραντάκη

Στη Σύνταξη Συνεργάστηκαν: 
Δημήτρης Θωμαδάκης, Χριστίνα Κιτσάτη, 

Πέτρος Κυπραίος, Μάνος Κωνσταντινιάδης

Ανταποκριτές Εξωτερικού:
Otto Hansen, Markus Hoenig,  

Dieter Hoenig (Γερμανία)

Διεύθυνση Διαφήμισης: Ειρήνη Νόστη  

Τμήμα Διαφήμισης: Έλλη Μαστρομανώλη

Υπεύθυνη Παραγωγής: Ελένη Καπιτσάκη

Dtp: Νίκος Χαλκιαδάκης

Λογιστήριο: Ανδρέας Λουλάκης

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Smart Press

Μάγερ 11, 104 38, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 5201500, 5230000

Τετάρτη 23 /3 /2022



13 

Τετάρτη 23 /3 /2022

https://www.devolo.gr/

