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ΙΤΕΠ: στο 38% η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων 
συνεχούς λειτουργίας τον Μάρτιο
Το μεγαλύτερο ποσοστό (85%) των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας ορεινού 
όγκου και πόλεων ήταν ανοιχτά τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε 
στη δημοσιότητα το ΙΤΕΠ. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα για το Μάρτιο του 2022 
έχουν ως εξής:
Ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας: ποσοστό ανοιχτών ξενοδοχείων: 85,0%, Μέση 
πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία: 38,4%,Μέση πληρότητα με αναγωγή στο σύ-
νολο των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας: 31,2%, Μέση τιμή διάθεσης δίκλινου 
δωματίου: €53.
Ορεινά ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας: ποσοστό ανοιχτών ξενοδοχείων: 89,4%, 
Μέση πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία: 31,3%, Μέση πληρότητα με αναγωγή στο 
σύνολο των ορεινών ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας: 27,6%, Μέση τιμή διάθε-
σης δίκλινου δωματίου: €60.
Ξενοδοχεία πόλης συνεχούς λειτουργίας: ποσοστό ανοιχτών ξενοδοχείων: 83,6%, 
Μέση πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία: 39,9%, Μέση πληρότητα με αναγωγή στο 
σύνολο των ξενοδοχείων πόλης συνεχούς λειτουργίας: 31,4%. Μέση τιμή διάθεσης 
δίκλινου δωματίου: €51.

ΤΟ  NEWSLETTER ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

Hotelier NewsG
r

ee
k

Γρ. Τάσιος: απαραίτητες οι αυξήσεις των τιμών στα 
συμβόλαια του 2023 

Η φετινή τουριστική σεζόν θα είναι καλύ-
τερη από αυτή του 2021 δήλωσε στον Sky 
Ρόδου ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης 
Τάσιος, τονίζοντας πως στα συμβόλαια του 
2023 οι ξενοδόχοι θα πρέπει να ζητήσουν 
αυξήσεις στις τιμές για να ανταπεξέλθουν 
στις μεγάλες αυξήσεις στο ρεύμα και στις 
πρώτες ύλες. Αναφέρθηκε όμως και στον 
τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να δοθεί 
λύση και στο πρόβλημα της έλλειψης προ-
σωπικού. «Μπήκαμε στον Απρίλιο με διαφο-

ρετικές ταχύτητες. Περίπου το 30% των ξενοδοχείων θα ανοίξει πανελλαδικά όσο πλη-
σιάζουμε στο Πάσχα. Στους δημοφιλείς προορισμούς όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος και η 
Κρήτη υπάρχουν καλές πληρότητες σε κάποια πακέτα που υπάρχουν για την πασχαλινή 
περίοδο. Αυτό είναι ένα καλό ξεκίνημα για τη σεζόν», είπε ο κ. Τάσιος, συμπληρώνοντας 
«το ζήτημα δεν είναι αν θα έρθουν 1000 αφίξεις για παράδειγμα αλλά το αποτέλεσμα. 
Οι συμφωνίες είναι κλεισμένες όμως στα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί. Προβλημα-
τισμός υπάρχει τι θα γίνει με τα συμβόλαια του 2023. Συζητήσαμε για το θέμα αυτό με 
τα μέλη μας δηλαδή τις Ενώσεις Ξενοδόχων από όλη τη χώρα. Όλοι είμαστε σύμφωνοι 
να μπούμε στη διαδικασία διαλόγου για τις τιμές. Η σύσταση μας είναι να διεκδικήσουμε 
αύξηση των τιμών μας γιατί αλλιώς το θέμα αυτό θα το βρούμε μπροστά μας». Σχετικά 
με την έλλειψη εργαζομένων σε κάποιες ειδικότερα ο κ Τάσιος ανέφερε: «Υπάρχουν κε-
νά στις χαμηλές ειδικότητες γιατί η κατάσταση ήταν τα δύο τελευταία χρόνια δύσκολη. 
Η δουλειά ήταν μειωμένη. Κάποιοι άλλαξαν επάγγελμα. Υπάρχει μια ανακατανομή. Η 
λύση είναι να έχουμε εργαζόμενους από τρίτες χώρες με αποφάσεις που μπορούν να 
ληφθούν και σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης είμαστε σε συνεργασία με το υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής για να εργαστούν στα ξενοδοχεία άνθρωποι που έχουν 
λάβει πολιτικό άσυλο και προέρχονται από τρίτες χώρες. Μπορούμε να έχουμε εργαζό-
μενους και από άλλες χώρες της Ευρώπης. Να μην επικαλούνται κάποιοι ότι εμείς δεν 
θέλουμε τους εργαζόμενους από κάθε περιοχή. Δεν υπάρχει προσωπικό. Η δική μας 
άποψη είναι πάρα πολύ καθαρή.»

Β. Κικίλιας: κρίσιμες  
οι τουριστικές ροές  
από τις ΗΠΑ 
Τη σημασία του τουρισμού στα οικο-
νομικά μεγέθη της ελληνικής οικονο-
μίας τόνισε σε συνέντευξή του στο 
ΑΠΕ ΜΠΕ, ο υπουργός Τουρισμού 
Βασίλης Κικίλιας υπογραμμίζοντας 
ότι «ο τουρισμός είναι οικονομία άμε-
σης απόδοσης και στηρίζει το λαϊκό 
εισόδημα». Παράλληλα ανέφερε ότι 
η ειδοποιός διαφορά της τουριστικής 
βιομηχανίας είναι ότι τα χρήματα από 
τον τουρισμό περνούν απευθείας 
στην πραγματική οικονομία, δίνοντας 
μια βαθιά ανάσα ”οξυγόνου” σε ό-
λους. Εστιάζοντας στο αντίκτυπο για 
τον ελληνικό τουρισμό από τον πόλε-
μο στην Ουκρανία, ο υπουργός αφού 
σημειώνει ότι το υπουργείο εργάζε-
ται καθημερινά για να υπερκεράσει 
δυσκολίες που θα προκύψουν, δήλω-
σε ότι ήδη η κυβέρνηση σε συγκε-
κριμένες περιοχές και για επαγγελ-
ματίες του τουρισμού που είχαν ως 
κύρια πηγή εισοδήματός τους τούς 
επισκέπτες από Ρωσία και Ουκρανία, 
επεξεργάζεται ένα ξεχωριστό σχέδιο 
στήριξής τους. Σε ερώτηση για το 
πώς βλέπει την εξέλιξη των τουριστι-
κών από την Αμερική, ο κ. Κικίλιας 
είπε ότι στο τέλος της τουριστικής 
χρονιάς θα γίνει το ταμείο. Τονίζει ότι 
είναι κρίσιμες οι τουριστικές ροές α-
πό τις ΗΠΑ, καθώς αφορούν ταξιδιώ-
τες οι οποίοι μένουν πολλές μέρες 
στη χώρα μας, υπενθυμίζοντας ότι η 
πρώτη πτήση αμερικανικής εταιρείας 
έγινε στις 7 Μαρτίου, νωρίτερα από 
κάθε άλλη χρονιά, ενώ την εβδομάδα 
που πέρασε η American Airlines ανα-
κοίνωσε ότι φέτος προσφέρει στην 
Αθήνα 80% περισσότερες θέσεις σε 
σχέση με το 2019. Τέλος εξέφρασε 
την αισιοδοξία του για την εξέλιξη 
της τουριστικής χρονιάς, σημειώ-
νοντας ότι οι κρατήσεις ανεβαίνουν 
και πάλι ενώ η τουριστική περίοδος 
στην Ελλάδα ξεκίνησε νωρίτερα 
από ποτέ. Μάλιστα εκτίμησε ότι οι 
συμφωνίες που έκλεισε το υπουργείο 
Τουρισμού, το τελευταίο διάστημα, 
θα αποδώσουν καρπούς.

Τετάρτη 20 /4 /2022
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Η εθνική στρατηγική για τον Τουρισμό  
στο Delphi Economic Forum VII

Η πορεία του ελληνικού τουρισμού 
προς το 2030 προϋποθέτει τη με-
τάβαση από την αυθόρμητη στη 
στοχευμένη ανάπτυξη μέσα από 
έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε 
ένα πλαίσιο βιωσιμότητας, λαμβά-
νοντας υπόψη διαθέσιμους πόρους, 
στόχους και αναδυόμενες τάσεις. 
Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο πρό-
εδρος του ΣΕΤΕ, από το βήμα του 
φόρουμ των Δελφών αναφερόμενος 
στη μελέτη του συνδέσμου, η οποία 
υπογραμμίζει ότι αν γίνουν όσα 
αναφέρει η μελέτη, το 2030 η χώ-

ρα θα μπορεί να έχει έσοδα από τον τουρισμό έως και 27 δισ. ευρώ. Αφού τόνισε 
ότι το μοντέλο ήλιος και θάλασσα πρέπει να εμπλουτιστεί, ο κ. Ρέτσος σημείωσε 
ότι πλέον οι τουρίστες αναζητάνε εμπειρίες. Για τον κ. Ρέτσο η μεγάλη πρόκλη-
ση του επόμενου διαστήματος είναι η απόκτηση δεξιοτήτων των ανθρώπων που 
ασχολούνται με τον τουρισμό, καθώς το θέμα της απασχόλησης είναι ένα σημα-
ντικό ζήτημα για τον κλάδο. Στο ερώτημα αν απασχολεί τον ΣΕΤΕ το ζήτημα του 
υπερ-τουρισμού, ο κ. Ρέτσος σημείωσε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα για τον ελλη-
νικό τουρισμό, αλλά αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι η υπερ-συγκέντρωση σε μια 
χρονική περίοδο και σε συγκεκριμένα μέρη. Αυτό εξάλλου, ανάφερε ο κ. Ρέτσος, 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένες ρυθμίσεις, αλλά και με ρύθμιση της 
βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αναφορικά με τη μελέτη του ΣΕΤΕ για τον ελληνικό του-
ρισμό τονίστηκε ότι μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 2.000 και πλέον σχέδια δράσης. 
Αυτά προκύπτουν μετά από πλήρη χαρτογράφηση των πόρων των 13 περιφερειών 
της χώρας. Πέραν του στόχου των 27 δισ. έσοδα για το 2030 η μελέτη εκτιμά ότι 
μπορεί να επιτευχθεί και αύξηση των εσόδων κατά 50%, στις περιφέρειες που δεν 
είναι στην πρώτη γραμμή της τουριστικής δράση.

Νέα συνεργασία του Υπουργείο Τουρισμού  
με την Google   

Τη νέα συνεργασία τους για την επιτάχυνση του πράσινου 
και βιώσιμου μετασχηματισμού του τουριστικού κλάδου 
της Ελλάδας ανακοίνωσαν το Υπουργείο Τουρισμού και 
η Google, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελ-
φών. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός 
νέου εκπαιδευτικού προγράμματος για τις μικρομεσαίες 
τουριστικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία και με το Παγκό-
σμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (Global Sustainable 
Tourism Council - GSTC). Παράλληλα, η Google ανακοί-
νωσε τη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατ. δολαρίων από 
το Google.org για την υποστήριξη οργανισμών που βο-

ηθούν κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με έμφαση στη βιωσιμότητα και 
τον οικοτουρισμό. Σύμφωνα με νέα έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο 
Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) για λογαριασμό της Google και του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τρεις στους τέσσερις ιδιοκτήτες ξενο-
δοχείου θεωρούν την εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας κρίσιμη για το μέλλον 
της επιχείρησής τους, με το 79% να εκφράζει το ενδιαφέρον του για την απόκτη-
ση πιστοποίησης βιωσιμότητας. Ωστόσο, μόλις το 41% θεωρεί ικανοποιητικό το 
επίπεδο των γνώσεών του σχετικά με τις πρακτικές βιωσιμότητας.

Σε πρώτο «πλάνο» 
η επανεκκίνηση του 
συνεδριακού τουρισμού  
Η επανεκκίνηση των συνεδρίων και η χά-
ραξη στρατηγικής που θα διαμορφώσει 
το νέο πλαίσιο στο μέλλον τοποθετήθη-
καν στο επίκεντρο του 11ου Πανελλήνιου 
συνεδρίου του HAPCO & DES για τον 
επαγγελματικό και συνεδριακό τουρισμό 
«Reconnect to Accelarate». «Το συνέδριο 
διεξάγεται στον απόηχο της πανδημίας 
και σε μια κρίσιμη συγκυρία λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο η ανά-
γκη για επανεκκίνηση είναι επιτακτική», 
ανέφερε η πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέ-
σμου Ελλήνων Οργανωτών Συνεδρίων 
και Εκδηλώσεων HAPCO & DES, κ. Ειρή-
νη Τόλη. Η κ. Τόλη τόνισε την ανάγκη για 
συνέργειες, κάτι που έγινε αντιληπτό από 
πολύ νωρίς και ήδη παρά την πανδημία 
η HAPCO προχώρησε σε συνεργασία 
και ενέταξε στον Σύνδεσμο τις εταιρείες 
destination Meetings and Events. «Η κυ-
βέρνηση μέσω της επικαιροποίησης των 
πρωτοκόλλων έδωσε την απαραίτητη 
ώθηση στον συνεδριακό τουρισμό να 
επανεκκινήσει, προφανώς σε δύσκολες 
συνθήκες, με την οικονομική στήριξη που 
παρείχε τόσο στον επιχειρηματία όσο και 
στον εργαζόμενο, συνδράμοντας τις ε-
πιχειρήσεις ώστε να σταθούν όρθιες», α-
νέφερε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία 
Ζαχαράκη, τονίζοντας ότι «είμαστε σε 
ένα πολύ σημαντικό σημείο έτσι ώστε να 
μπορέσουμε, κομμάτια της στρατηγικής 
που έχουν κατατεθεί ήδη και είναι σε δια-
βούλευση με το υπουργείο, να αρχίσουν 
να υλοποιούνται. Ένα σημαντικό σημείο 
εξ αυτών είναι και το μητρώο, μέχρι τότε 
όμως πρέπει να δώσουμε έμφαση στην 
ενδυνάμωση των προορισμών».

Τετάρτη 20 /4 /2022
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προάγει την ασφαλή, άνετη και ευχάριστη φιλοξενία 
των κατοικίδιων, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να 
αναπτύξουν μια σύγχρονη Pet Friendly κουλτούρα. 
Συγκεκριμένα, το «Pet Stay» αποτελεί ένα ολοκληρω-
μένο Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης και απευθύνεται σε 
επιχειρήσεις φιλοξενίας, σε κύρια και μη κύρια καταλύ-
ματα, ανεξάρτητα από το μέγεθος, την πολυπλοκότητα 
της δομής τους ή την κατηγορία τους. 
Το καινοτόμο Σχήμα από την T  V AUSTRIA Hellas, που 
δημιουργεί απτά προστιθέμενη αξία για τις επιχειρή-
σεις, ικανοποιεί τις ισχύουσες απαιτήσεις τόσο για την 
ικανοποίηση των «γονέων» και των κατοικίδιών τους, 
όσο και των υπόλοιπων επισκεπτών που δεν θα επηρεά-
ζονται από την παρουσία των ζώων συντροφιάς.

Η υπηρεσία που κάνει τη διαφορά
Το Σχήμα «Pet Stay» είναι μια μοναδική επιλογή για 
τους «Pet Friendly Culture» σύγχρονους Οργανισμούς 
και βασίζεται στη δέσμευση εφαρμογής μιας ενήμερης 
πολιτικής με εργαλεία την κατάρτιση ολοκληρωμένου 
σχεδίου δράσης και διαδικασιών για την αποτελεσματι-
κή ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών. 
Με το καινοτόμο Σχήμα, η T  V AUSTRIA Hellas, αντα-
ποκρίνεται στις προσδοκίες της αναδυόμενης αγοράς, 
στο τομέα της Φιλοξενίας, και ενισχύει την εμπιστο-
σύνη πελατών/γονέων κατοικίδιων ζώων, προς κάθε 
επιχείρησης που το επιλέγει. Η T  V AUSTRIA Hellas, 
παρακολουθεί στενά τις σύγχρονες τάσεις.
Έτσι συνεχίζει να πρωτοπορεί και στον τομέα φιλοξε-
νίας, με το πρωτοποριακό Σχήμα Πιστοποίησης «Pet 
Stay» εξασφαλίζοντας μια άνετη και ευχάριστη εμπει-
ρία για τους επισκέπτες που δεν αποχωρίζονται τα κα-
τοικίδιά τους, συμβάλλοντας σε μια καλύτερη Κοινωνία 
όπου «οι μικροί μας φίλοι» αξίζουν τα καλύτερα.

www.tuvaustriahellas.gr
Τηλ.: 210 5220920

Η πανδημία, πέρα από το γεγονός ότι μετέβαλε σε 
μεγάλο βαθμό τις συνήθειες των ταξιδιωτών, έριξε νέο 
«φως» στις πιστοποιήσεις των τουριστικών επιχειρήσε-
ων. Εκτός από τα σήματα που ταυτίζονται με την υγειο-
νομική ασφάλεια, οι επισκέπτες σήμερα αναζητούν κα-
ταλύματα που να ανταποκρίνονται στις προσωπικές α-
νάγκες τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που διαθέτουν 
κατοικίδιο. Η «Pet Friendly» πολιτική ενός ξενοδοχείου 
θα μπορούσε να αποτελέσει «πόλο» έλξης πελατών και 
να αυξήσει αισθητά τις κρατήσεις, ειδικά αν φέρει τη 
σφραγίδα ενός αναγνωρισμένου οργανισμού.

Το καινοτόμο Σχήμα «Pet Stay»
Η T  V AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος οργανισμός 
Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, ανα-
πτύσσει το πρωτοποριακό Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποί-
ησης «Pet Stay» με τη στήριξη της startup εταιρείαs 
Woof Together για την ευζωία των κατοικίδιων. Ακο-
λουθώντας έμπρακτα τις επιτάξεις των καιρών, η T  V 
AUSTRIA Hellas δημιουργεί ένα καινοτόμο σχήμα, που 

Σχήμα Πιστοποίησης 
T  V AUSTRIA «Pet Stay»

ΑΝΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΤΟΥΣ

Τετάρτη 20 /4 /2022
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Νο1 πασχαλινός προορισμός  
η Πάτμος για τους Ολλανδούς  
Αυθεντικούς προορισμούς για να βιώσει κάποιος το Ορθόδοξο Πάσχα προτεί-
νει η βραβευμένη ταξιδιωτική ιστοσελίδα Griekenland.net, που είναι το μόνο 
μέσο της Ολλανδίας με εξειδίκευση αποκλειστικά στις διακοπές στην Ελλάδα. 
Το Griekenland.net παροτρύνει τους Ολλανδούς ταξιδιώτες να βιώσουν μία α-
νοιξιάτικη ταξιδιωτική εμπειρία στην Ελλάδα, συμμετέχοντας σε ξεχωριστά ήθη 
και έθιμα. Στην κορυφή του καταλόγου αναδεικνύεται η Πάτμος που καθηλώνει 
τους ταξιδιώτες με τη θρησκευτική μυσταγωγία της, το Ιερό Σπήλαιο της Απο-
κάλυψης και το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Στις επόμενες θέ-
σεις της κατάταξης βρίσκονται η μυροβόλος Χίος, η Κέρκυρα με τις μοναδικές 
παραδόσεις της, η γραφική Ζάκυνθος αλλά και η απολαυστική Αράχωβα.

Ανακοινώθηκαν οι νικητές του 3ου Idea Platform 
του CapsuleT   
Με την ανάδειξη των τριών νικητριών ομάδων ολοκληρώθηκε το 3ο διαγωνι-
στικό πρόγραμμα Idea Platform του CapsuleT στην Τελετή Λήξης & Απονο-
μής Βραβείων που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, την Πέμπτη, 14 Απριλίου 
2022. Οι 3 ομάδες που ξεχώρισαν και κατάφεραν να κερδίσουν μια θέση στο 
βάθρο της Πλατφόρμας Ιδεών του CapsuleT μετά από την αξιολόγησή τους 
από την Κριτική Επιτροπή του CapsuleT ήταν η workntour, Kalimera App και η 
HotelTure. Ειδικότερα, την 1η θέση και το χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ 
κατέκτησε η workntour, στη 2η θέση βρέθηκε η Kalimera App, λαμβάνοντας το 
ποσό των 2.000 ευρώ και τέλος, την 3η θέση των 1.000 ευρώ πήρε η ομάδα της 
HotelTure. Ωστόσο, τα έπαθλα των επικρατέστερων ομάδων δεν περιορίζονται 
μόνο σε μετρητά, αφού οι 3 νικητές θα επωφεληθούν από τις δωρεάν υπηρε-
σίες/παροχές και επιπλέον mentoring που τους προσφέρουν οι στρατηγικοί 
συνεργάτες του προγράμματος, όπως οι Programize & Expedia Group, ενώ 
θα έχουν παράλληλα το δικαίωμα να ενταχθούν απευθείας στο Πρόγραμμα 
Επιτάχυνσης εάν το επιθυμούν, εφόσον πρώτα ολοκληρώσουν το πρωτότυπο 
προϊόντος/υπηρεσίας τους και συμμετάσχουν ενεργά σε επιπλέον ώρες κα-
θοδήγησης για την καλύτερη προετοιμασία ένταξής τους στον επόμενο κύκλο 
Επιτάχυνσης.

Τις κρατήσεις της 
τελευταίας στιγμής 
αναμένουν οι ξενοδόχοι 
στο Πήλιο
Από τη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία, οι 
κρατήσεις της τελευταίας στιγμής έγιναν η 
νέα πραγματικότητα για τους ξενοδόχους 
και το ίδιο αναμένεται να ισχύσει και για την 
περίοδο του Πάσχα σε κάποιους προορι-
σμούς. Τις «last minute» κρατήσεις αναμέ-
νουν οι ξενοδόχοι στο Πήλιο για το Πάσχα, 
σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ3 ο κ. 
Γιώργος Ζαφείρης, πρόεδρος της Ένωσης 
ξενοδόχων Μαγνησίας. Για τον κ. Ζαφείρη οι 
παράγοντες που επηρεάζουν τις κρατήσεις 
είναι η ακρίβεια, ο πόλεμος στην Ουκρανία 
αλλά και η πανδημία. Ο ίδιος ανέφερε ότι η 
κυβέρνηση πρέπει να μετατοπίσει χρονικά 
τις οφειλές των ξενοδοχείων προς την Πολι-
τεία για αργότερα.

«BIKE Friendly DAYS» 
στο Ρέθυμνο από τις 
26 Απριλίου έως τις 30 
Απριλίου 
Κίνητρα για την επιλογή του ποδηλάτου ως 
εναλλακτικό μέσο μετακίνησης, προσφέρει ο 
Δήμος Ρεθύμνης, σε πολίτες και επισκέπτες, 
συνδιοργανώνοντας με την ΝΑΤΤΟΥΡ ΑΜΚΕ, 
τη δράση «BIKE Friendly DAYS», από τις 26 
Απριλίου έως τις 30 Απριλίου 2022. Αξιοποι-
ώντας τη χρονική σύμπτωση της σημαντικής 
διοργάνωσης του «ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος 
Ελλάδας» που θα ξεκινήσει από την Κρήτη 
αλλά και την διάκριση που έχει κατακτήσει, 
από τους πρώτους Δήμους της χώρας, ως 
πιστοποιημένος Δήμος με το σήμα «BIKE 
Friendly Destination», ο Δήμος Ρεθύμνης 
πρωτοπορεί, καθιερώνοντας από φέτος, 
μέρες αφιερωμένες στο ποδήλατο, υπηρε-
τώντας το στρατηγικό του σχεδιασμό για 
τη βιώσιμη κινητικότητα, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας 
και την ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού. 
Το πρόγραμμα της δράσης «BIKE Friendly 
DAYS», περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης 
και εκπαίδευσης των πολιτών και επισκεπτών 
για το ποδήλατο αλλά και περιβαλλοντικές 
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για ενήλι-
κες και παιδιά, τις οποίες συνδράμουν Αθλη-
τικοί Σύλλογοι και Ομάδες Εθελοντών.

Τετάρτη 20 /4 /2022



https://axxion.gr/en/
https://www.tp-link.com/gr/
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Η δημοφιλέστερη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ υπηρεσία στα social 
media
To Floating Breakfast, δηλαδή το πλωτό πρωινό που σερ-
βίρεται στην πισίνα του ξενοδοχείου, είναι μια προσθήκη 
με σημαντικά οφέλη για ένα ξενοδοχείο. Η υπηρεσία 
είναι διαθέσιμη τα τελευταία λίγα χρόνια και στην Ελλά-
δα, αποτελώντας μια ιδανική πρόταση για να αυξήσει 
το ξενοδοχείο την κατανάλωση εντός των εγκαταστά-
σεών του. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του Floating 
Breakfast είναι η δημιουργία δωρεάν προβολής και 
content για το κατάλυμα, καθώς οι επισκέπτες μοιράζο-
νται φωτογραφικό υλικό και stories με το εξωτικό πρωινό 
τους στα Social Media, δημιουργώντας παράλληλα αυ-
ξημένη ροή θετικών reviews. Πρόκειται πρακτικά για ένα 
δωρεάν εργαλείο marketing, αφού οι χρήστες σε δημο-
φιλείς πλατφόρμες όπως το Instagram βλέπουν τις αναρ-
τήσεις του Floating Breakfast online και αυτόματα αναζη-
τούν την τοποθεσία του ξενοδοχείου, προκειμένου και οι 
ίδιοι να βιώσουν την ξεχωριστή εμπειρία που παραπέμπει 
σε εξωτικούς προορισμούς. Είναι αδιαμφισβήτητα πόλος 
έλξης για ζευγάρια είτε βρίσκονται στο μήνα του μέλιτος, 
είτε σε ένα ταξίδι αναψυχής και αναζητούν ρομαντικές 
εμπειρίες που συνήθως έχουν εντοπίσει προηγουμένως 
στο διαδίκτυο. Η υπηρεσία του Floating Breakfast μπο-
ρεί να γίνει ένα από τα κριτήρια επιλογής καταλύματος 
για να περάσει κάποιος τις διακοπές του και κυρίως 
να προσελκύσει πελάτες υψηλότερων βαλαντίων που 
αναζητούν πολυτελείς υπηρεσίες και υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση. Ο 100% χειροποίητος δίσκος διατίθεται σε 
διαφορετικά χρώματα, μεγέθη και σχέδια προκειμένου 
ο ξενοδόχος να επιλέξει αυτό που ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες τις δικής του επιχείρησης. Κατασκευάζεται από 
συνθετικό Rattan, έχει σκελετό αλουμινίου, περιλαμβάνει 
υποδοχές για τη στήριξη ποτηριών και το εσωτερικό του 
ενισχύεται με αφρώδες υλικό, που προσφέρει το floating 
effect χωρίς να είναι ορατό. Πληροφορίες στο www.
floatingbreakfast.gr

Μια από τις σημαντικότερες μεταβολές που προκάλεσε 
η πανδημία στον κλάδο της φιλοξενίας ήταν η δυναμική 
«στροφή» των επισκεπτών στην αναζήτηση πρωτόγνω-
ρων εμπειριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κάθε ξενο-
δοχείο που προσβλέπει στην αύξηση των κρατήσεων 
και την ενίσχυση του brand name της επιχείρησης, να 
καλείται σήμερα να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στις 
προσφερόμενες υπηρεσίες, είτε απευθύνεται σε Έλλη-
νες είτε σε ξένους επισκέπτες.
Μια ζωτικής σημασίας υπηρεσία για κάθε τουριστικό 
κατάλυμα είναι διαχρονικά το πρωινό, αφού σηματοδοτεί 
το ξεκίνημα της ημέρας για τον ταξιδιώτη και θεωρείται 
αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας διαμονής. Παρά το 
γεγονός ότι οι ξενοδόχοι στηρίζουν αρκετά στον παρα-
δοσιακό μπουφέ, μια γρήγορη ματιά στα πολυφωτογρα-
φισμένα ξενοδοχεία του εξωτερικού είναι αρκετή για να 
ανακαλύψει κανείς το μεγαλύτερο trend αυτή τη στιγμή 
παγκοσμίως που έρχεται να «απογειώσει» την εμπειρία 
του πρωινού. Πρόκειται για το Floating Breakfast, μια υ-
πηρεσία που όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες έχουν στο 
bucket list τους και μπορεί να κάνει όντως τη διαφορά σε 
μια επιχείρηση που επιθυμεί να διαφοροποιηθεί από τον 
ανταγωνισμό.

Floating Breakfast 
ΜΙΑ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ &
ΕΝΑ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» MARKETING

PHOTO: Meandros Boutique & Spa Hotel

Τετάρτη 20 /4 /2022

https://floatingbreakfast.gr/
https://floatingbreakfast.gr/
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Θετικά μηνύματα από τα Χανιά για την ανάκαμψη της 
κρουαζιέρας 
Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα για την ανάκαμψη της κρουαζιέρας, μετά από σχεδόν 
3 χρόνια πανδημίας. Σύμφωνα με τον Γ.Γ του ΕΟΤ, κ. Δημήτρη Φραγκάκη, που πραγμα-
τοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, Δημήτρη 
Βιριράκη, τον αντιδήμαρχο Τουρισμού, Νεκτάριο Ψαρουδάκη, στελέχη του Λιμενικού 
Ταμείου και εκπροσώπους τοπικών τουριστικών φορέων, με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα 
στοιχεία, στη Σούδα αναμένεται αύξηση 80% στα πλοία και 60% στις πληρότητες ε-
πιβατών σε σχέση με πέρυσι. Στη συνάντηση του γενικού γραμματέα του ΕΟΤ με τον 
πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου συζητήθηκε επίσης η πορεία των έργων που βρίσκονται 
σε εξέλιξη στα λιμάνια της περιοχής των Χανίων, η πορεία των μελετών για ανάπτυξη 
λιμενικών υποδομών, καθώς και η προοπτική δημιουργίας τουριστικών μαρινών στο 
λιμάνι της Σούδας και στην πόλη των Χανίων, κοντά στην ακτή μεταξύ Νέας Χώρας και 
Ενετικού Λιμένα.

Επένδυση 250 εκατ. 
ευρώ από την Grivalia 
Hospitality 
Στο τέλος του 2022 υπολογίζεται 
να πραγματοποιηθεί η μεταφορά 
της έδρας της εταιρείας «Grivalia 
Hospitality» από το Λουξεμβούργο 
στη χώρα μας, ενώ παράλληλα ο ό-
μιλος εξετάζει νέα μεγάλη επένδυση 
στον τομέα της φιλοξενίας, ύψους 
250 εκατ. ευρώ, για την οποία θα α-
νακοινωθούν περισσότερες λεπτομέ-
ρειες το προσεχές διάστημα. Οι κινή-
σεις αυτές της «Grivalia» εδράζονται 
στην προοπτική που διαβλέπει για 
τον τουριστικό τομέα στην Ελλάδα, 
δεδομένου ότι, υπό τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις, η χώρα θα μπορούσε 
να προσελκύει ακόμα και 50 εκατ. 
τουρίστες κάθε χρόνο, σύμφωνα με 
τον ιδρυτή της εταιρείας, Γεώργιο 
Χρυσικό, πρόεδρο του διοικητικού 
της συμβουλίου. Σύμφωνα με τον κ. 
Χρυσικό, η επένδυση θα υλοποιη-
θεί με χρηματοδότηση της Grivalia 
Hospitality στο 100%. Για τη δε λει-
τουργία της η επενδυτική εταιρεία 
θα συνεργαστεί, όπως είπε, με πολύ 
γνωστή αλυσίδα διαχείρισης πολυτε-
λών ξενοδοχείων.

Τετάρτη 20 /4 /2022

https://www.hoteliernews.gr


Η TÜV AUSTRIA Hellas, µε την υποστήριξη της εταιρείας
Woof Together ΙΚΕ, παρουσιάζουν το «Pet Stay»:
ένα πρωτοποριακό σχήµα πιστοποίησης που αφορά την ουσιαστική και 
έµπρακτη προστασία της ασφάλειας και της άνεσης των κατοικίδιων ζώων.

Το «Pet Stay» που αποτελεί το Νο 1 σχήµα για τους «Pet Friendly 
Culture» σύγχρονους Οργανισµούς έχει στόχο την αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης µίας επιχείρησης φιλοξενίας σε σχέση µε τις ισχύουσες 
απαιτήσεις και την επιβεβαίωση ότι µπορεί να προσφέρει κατάλληλη, 
ασφαλή, ευχάριστη και άνετη εµπειρία στους «γονείς» κατοικίδιων ζώων
και τα ίδια. Ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι η επιχείρηση προσφέρει υπηρεσίες
σε άλλους επισκέπτες που δεν θα επηρεάζονται από την παρουσία 
κατοικίδιων ζώων. 

Γιατί οι καλύτεροι φίλοι µας αξίζοÜν τα καλύτερα!

ΦεύγοÜµε µαζί – ΜένοÜµε µαζί
 – ΑπολαµβάνοÜµε µαζί!

TÜV AUSTRIA Hellas

Τ: +30 210 5220920 | F: +30 210 5203990 | E: info@tuvaustriahellas.gr

https://tuvaustriahellas.gr/
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Άνοιγμα στις Η.Π.Α για Πάρο και Ελαφόνησο  
Η αμερικανική αγορά είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντική για την Ελλάδα μετά 
και τις απευθείας πτήσεις από διά-
φορες πόλεις των ΗΠΑ, ενώ ακόμα 
και πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι 
οι τουρίστες από τη χώρα αυτή κα-
τατάσσονται στις πρώτες σειρές α-
πό πλευράς Μέσης Καταναλωτικής 
Δαπάνης υπερβαίνοντας τα 3.000 
δολάρια το άτομο ενώ αυξημένη 
είναι και η διάρκεια παραμονής που 

φτάνει περίπου τις δύο εβδομάδες. Με στόχο την ενίσχυση της ταξιδιωτικής κί-
νησης από τις Η.Π.Α. προς την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επαφές 
προώθησης της Πάρου και της Ελαφονήσου στη διάρκεια επίσκεψης της ομά-
δας συνεργατών της εταιρείας συμβούλων των δύο Δήμων στη Νέα Υόρκη στο 
πλαίσιο της συμμετοχής στη δημοφιλή ταξιδιωτική έκθεση “Travel and Adventure 
Show”. Παρά τα περιοριστικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του 
COVID-19, η έκθεση της Νέας Υόρκης, σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία προσελκύο-
ντας πάνω από 30.000 επισκέπτες. Το περίπτερο του προωθητικού προγράμμα-
τος σημείωσε σημαντική επισκεψιμότητα και το ενδιαφέρον του κοινού για τα νη-
σιά ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Οι επισκέπτες του περιπτέρου “ άγγιξαν” τους 2.500, 
στους οποίους δόθηκε διαδραστικό προωθητικό υλικό.

Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός 
για τη μαρίνα Καλαμαριάς   
Την ακύρωση του διαγωνισμού για την πα-
ραχώρηση της μαρίνας Καλαμαριάς ανακοί-
νωσε το ΤΑΙΠΕΔ. Η ακύρωση προέκυψε με-
τά την απόφαση του ΣτΕ, που δικαίωσε τον 
Δήμο Καλαμαριάς σχετικά με τη διαδικασία 
του διαγωνισμού. Το ΣτΕ έκρινε ότι έπρεπε 
πρώτα να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα 
για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
να καταρτιστεί το business plan, να υπογρα-
φούν οι απαραίτητες ΚΥΑ και στη συνέχεια 
να γίνει ο διαγωνισμός.

3ος Παγκόσμιος 
Διαγωνισμός Νεοφυών 
Επιχειρήσεων 
Γαστρονομικού Τουρισμού
Με επιστολή της υφυπουργού Τουρισμού 
Σοφίας Ζαχαράκη, το υπουργείο Τουρισμού 
ενημέρωσε τα επιμελητήρια, τις ενώσεις και 
φορείς του τουρισμού, για τον 3ο Παγκό-
σμιο Διαγωνισμό Νεοφυών Επιχειρήσεων 
Γαστρονομικού Τουρισμού του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) που 
υλοποιείται σε συνεργασία με το Βασκικό 
Γαστρονομικό Κέντρο. Στόχος του διαγω-
νισμού είναι η επιτάχυνση των τουριστικών 
πρωτοβουλιών γαστρονομίας μέσα από την 
καινοτομία, για την επίτευξη των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG), για έναν πιο 
βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό, χωρίς α-
ποκλεισμούς. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, 
οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα έχουν μια 
σειρά προνόμια όπως: καθοδήγηση από τον 
UNWTO και κορυφαίους εταίρους, επεν-
δυτικές ευκαιρίες, συμμετοχή στο δίκτυο 
καινοτομίας του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού, ευκαιρίες υποτροφιών για τη 
Διαδικτυακή Ακαδημία Τουρισμού, ευκαιρία 
να παρουσιάσουν την εκκίνησή τους στο 7ο 
Φόρουμ Τουρισμού Γαστρονομίας του ΟΗΕ 
(Νάρα, Ιαπωνία Ιούνιος 2022) κ.ά.

Απαραίτητη η υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών 
στη Φιλοξενία
Την ανάγκη υιοθέτησης αειφόρων πρακτικών στην Οικονομία της Φιλοξενίας, 
που στις μέρες μας συνιστούν το βασικό προαπαιτούμενο των ταξιδιωτών, τόνισε 
η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, συμμετέχοντας σήμερα ως επίσημη 
προσκεκλημένη σε εκδήλωση της Eurobank για την παρουσίαση του προγράμ-
ματος «Business Banking Τουρισμός» εν όψει της νέας τουριστικής περιόδου. 
Η Πρόεδρος του ΕΟΤ επισήμανε τη συμβολή του συγκεκριμένου βραβευμένου 
προγράμματος στην υποστήριξη και ενίσχυση των μικρομεσαίων τουριστικών 
επιχειρήσεων της χώρας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας. Παράλλη-
λα αναφέρθηκε στην επίσημη εφαρμογή του ΕΟΤ «Visit Greece App», που δίνει 
τη δυνατότητα δωρεάν προβολής στους επιχειρηματίες του τουρισμού και το 
οποίο η Eurobank προσφέρει στους πελάτες της στη δέσμη των μη τραπεζικών 
προνομίων. Στη συνέχεια, η κα Γκερέκου υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω 
συνεργειών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο τον μετασχηματισμό 
του μοντέλου της τουριστικής οικονομίας, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης. «Μετά την πανδημία, έχουμε έναν επισκέπτη που επιδιώκει πολύ πε-
ρισσότερο εμπειρίες στην ύπαιθρο, θέτει ως προτεραιότητα τις διακοπές υγείας 
και ευεξίας και πέρα από την ασφάλεια αναζητά ηρεμία και αναζωογόνηση.»

Τετάρτη 20 /4 /2022
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Η αμεσότητα και η ταχύτητα μετάδοσης ενός σήματος κινδύ-
νου είναι δύο από τα βασικότερα ζητούμενα για τις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις ασφαλείας. Για να χαρακτηριστεί ως αποτε-
λεσματικό ένα δίκτυο ασφαλείας θα πρέπει να έχει συνεχή 
και απρόσκοπτη ροή, καθώς και να ειδοποιεί για οποιοδήποτε 
ανεπιθύμητο συμβάν άμεσα και όσο ταχύτερα γίνεται τους 
διαχειριστές του, ώστε να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι συμ-
βαίνει και να έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν την κάθε 
κατάσταση με τον κατάλληλο τρόπο. Για την υλοποίηση αυτού 
του δικτύου ασφαλείας είναι απαραίτητη η σύνδεση όλων των 
μονάδων που το αποτελούν σε ένα αποδοτικό και λειτουργικό 
ασύρματο δίκτυο, ή αλλιώς Wi-Fi.
Η αποτελεσματική διαχείριση ενός μεγάλου αριθμού συσκευ-
ών, οι οποίες συνήθως βρίσκονται εγκατεστημένες διάσπαρτα, 
είναι μία πρόκληση. Κάμερες ασφαλείας, access controls, 
intercoms, σταθμοί facility control, μεγάφωνα και πολλές ακό-
μη συσκευές, θα πρέπει να διαθέτουν απρόσκοπτη και ταχεία 
σύνδεση στο Wi-Fi δίκτυο, ώστε να μην υπονομεύεται η λει-
τουργία τους. Εδώ έρχονται τα τρία νέα access points, της 
σειράς GWN, της Grandstream που βασίζονται στην τεχνολο-
γία Wi-Fi 6. 
Αρχικά, το GWN7660 αποτελεί ένα Wi-Fi 6 access point εσω-
τερικού χώρου, υψηλής απόδοσης, ιδανικό για υποστήριξη 
υψηλής ταχύτητας πολλαπλών συσκευών ταυτόχρονα και με 
εύρος κάλυψης έως 175 μέτρα. Ακόμη, υποστηρίζει dual-band 
2x2:2 MU-MIMO με τεχνολογία DL/UL OFDMA και εξελιγμένο 
σχεδιασμό κεραίας προσφέροντας μέγιστη απόδοση δικτύου 
και διευρυμένο εύρος κάλυψης Wi-Fi. Το επόμενο μοντέλο της 
σειράς είναι το GWN7664, επίσης εσωτερικού χώρου, το ο-
ποίο προσφέρει δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης σε ακόμη 
περισσότερες client συσκευές, με 512, και ακόμη μεγαλύτερο 
wireless throughput, με 3.55 Gbps. Το GWN7664 υποστηρίζει 
dual-band 4x4:4 MU-MIMO με τεχνολογία DL/UL OFDMA και 

εξελιγμένο σχεδιασμό κεραίας για ισχυρότερη προστασία 
από παρεμβολές και πιο σταθερή σύνδεση. Τέλος, υπάρχει το 
GWN7660LR Wi-Fi 6 access point για εξωτερικούς χώρους. 
Είναι ιδανικό για την υποστήριξη συσκευών όπως εξωτερικές 
κάμερες ασφαλείας, εξωτερικά access controls και intercoms, 
μεταξύ άλλων. Προσφέρει weatherproof προστασία κλάσης 
IP66, υποστηρίζει dual-band 2x2:2 MU-MIMO με τεχνολογία 
DL/UL OFDMA και εξελιγμένο σχεδιασμό κεραίας προσφέρο-
ντας μέγιστη απόδοση δικτύου και διευρυμένο εύρος κάλυψης 
Wi-Fi έως και 250 μέτρα.
Τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν σε αυτά τα access points, 
είναι ασφαλώς η τεχνολογία Wi-Fi 6 και η δυνατότητα εύκολης 
διαχείρισής τους. Το Wi-Fi 6 επιτρέπει την ταυτόχρονη σύν-
δεση και εξυπηρέτηση ακόμη περισσότερων client συσκευών, 
σε σχέση με τα access points προηγούμενης γενιάς, χωρίς να 
επηρεάζεται η ταχύτητα του δικτύου, η οποία παραμένει υψη-
λή για όλες τις συνδεδεμένες συσκευές. Όσον αφορά τη δια-
χείριση, όλα τα access points της σειράς GWN υποστηρίζονται 
από τις πλατφόρμες τοπικής και cloud διαχείρισης Wi-Fi της 
Grandstream, GWN.Cloud και GWN Manager που αποτελoύν 
ιδανικές εφαρμογές για VoIP Wi-Fi τερματικά, προσφέροντας 
απρόσκοπτη σύνδεση με τα IP Phones και IP Video-Phones 
της Grandstream που υποστηρίζουν Wi-Fi, κάνοντας τη δι-
αχείριση ενός ή περισσότερων δικτύων Wi-Fi σε πολλαπλές 
τοποθεσίες πιο εύκολη από ποτέ. Επιπλέον διαθέτουν ενσω-
ματωμένο controller στο web user interface διασφαλίζοντας 
γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση των τοπικά 
εγκατεστημένων access points.
Τα προϊόντα της Grandstream αντιπροσωπεύονται στην Ελλά-
δα από την εταιρεία 

Partnernet, www.partnernet-ict.com, τηλ.: 210 7100000, 
sales@partnernet-ict.com

Wi-Fi 6: η βάση για κάθε σύγχρονη εγκατάσταση ασφάλειας 
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Smart Hotel 
τηλεοράσεις  
από την LG  
Οι επαγγελματίες του κλάδου 
της φιλοξενίας έχουν τη δυνα-
τότητα να αναβαθμίσουν τις 
ξενοδοχειακές τους υπηρε-
σίες με την LG Pro:Centric® 
Infotainment πλατφόρμα και 
τις καινοτόμες smart hotel TVs 
του επαγγελματικού τμήμα-
τος Business Solutions της 
LG Electronics (LG). Οι UHD 
4K UR762H Pro:Centric Smart 
Hotel τηλεοράσεις της LG δι-
ατίθενται σε μοντέλα από 50 
έως 75 ίντσες και συνδυάζουν 
την εξαιρετική εικόνα, τον ε-
ντυπωσιακό σχεδιασμό και ένα 
πλήθος μοναδικών δυνατοτή-
των. Η σειρά UR762H με λεπτό 
πλαίσιο, είναι σχεδιασμένη για 
να ταιριάζει σε οποιαδήποτε 
διακόσμηση. Οι ευκολίες που 
προσφέρουν στους διαχειρι-
στές των ξενοδοχείων αναβαθ-
μίζουν την ποιότητα διαμονής 
των επισκεπτών. Μέσω της 
Infotainment πλατφόρμας 
Pro:Centric Direct που είναι 
ειδικά σχεδιασμένη για LG 
ξενοδοχειακές τηλεοράσεις, 
οι επαγγελματίες παρέχουν 
τις απαραίτητες πληροφορίες 
στους επισκέπτες για τις δρα-
στηριότητες του ξενοδοχείου. 
Συγκεκριμένα, συνδέοντας το 
σύστημα Pro:Centric με το PMS 
του ξενοδοχείου, μπορούν να 
ενεργοποιήσουν αυτόματα με 
το check in την τηλεόραση σε 
κάθε δωμάτιο και να εμφανιστεί 
ένα προσωποποιημένο μήνυμα 
υποδοχής. Μπορούν, επίσης, 
να χρησιμοποιήσουν την δική 
τους ιστοσελίδα (HTML) ως 
template, εξασφαλίζοντας πλή-
ρη ομοιογένεια στην επικοινω-
νία της εταιρικής ταυτότητας.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο συνέδριο Hotel 
Tech της SmartPress   
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο Hotel Tech and Management, “Embrace Hotel Innovation: 
Gain the Challenge”, μια διοργάνωση της Smart Press, που στόχο είχε να αναδείξει τις τελευταί-
ες εξελίξεις της μετάβασης του Ξενοδοχειακού κλάδου στην Ψηφιακή πλέον Εποχή. Μέσα από 
Keynote Ομιλίες, Expo & Videos, Case Studies και παρουσίαση των Hotel Tech & Management 
Trends, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις Νέες Τεχνολογίες, τα Έργα που έχουν υλοποιηθεί 
σε σύγχρονες Ξενοδοχειακές Μονάδες, για τη λειτουργική αναβάθμιση των Ξενοδοχειακών Υπη-
ρεσιών, τη σημασία προβολής και αξιοποίησης της ικανοποίησης των πελατών του ξενοδοχείου 
στις ενέργειες Marketing και Επικοινωνίας, αλλά και τις επιτυχημένες υπηρεσίες Management που 
λειτούργησαν αποτελεσματικά κατά τη περίοδο της πανδημίας.

Τα πάντα για τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της Φιλοξενίας 
Στη φετινή διοργάνωση αναδείχτηκε η ανάγκη για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, από το 
Hospitality Industry, που θα επιτρέψουν στα ξενοδοχεία να αδράξουν την ευκαιρία και να εισέλθουν 
σε μια νέα εποχή, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας φιλοξενίας των πελατών τους, αλλά 
και τη βελτιστοποίηση των κερδών τους. Η Θεματολογία περιλάμβανε ICT: λύσεις και υπηρεσίες, 
ενεργειακή διαχείριση, κτιριακούς Αυτοματισμούς & IoT, In Room Entertainment & Connectivity, 
εφαρμογές Mobile & Websites, Cybersecurity, Workshops κα, ενώ παρουσιάστηκαν στρατηγικές 
διαχείρισης και χρηματοδότησης στη Post Covid Εποχή, τρόποι αύξησης των revenue streams με 
τη χρήση της τεχνολογίας αλλά και οι νέες ανάγκες που αναδύονται εξαιτίας της αλλαγής στις 
συνήθειες των επισκεπτών. Στο συνέδριο συμμετείχαν εξειδικευμένοι επαγγελματίες του ξενοδο-
χειακού κλάδου, προκειμένου οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις 
και να ακούσουν επιτυχημένα Case Studies με πρακτικό έρεισμα, ενισχύοντας τις γνώσεις τους 
μέσω εξειδικευμένων Workshops. Το «σύνθημα» για την έναρξη του συνεδρίου έδωσαν ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος της Smart Press κ. Κώστας Νόστης, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλης Κικίλιας, 
ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ Γρηγόρης Τάσιος, ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Περιφερειακός Διευθυντής, 
WTTC, ο κ. Κύρος Ασφής, Διευθυντής Παρατηρητηρίου Τουρισμού και η Δρ. Λεμονιά (Λένια) Πα-
παδοπούλου-Κελίδου, Λέκτορας στο CITY College, University of York Europe Campus, Λέκτορας, 
Neapolis University Pafos, Κύπρος, Εκπαιδεύτρια ΙΝΣΕΤΕ.

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
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Τηλ.: 210 5201500, 5230000
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