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Γρ. Τάσιος: με δυσκολίες η αύξηση τιμών στα 
συμβόλαια του 2023  
Οι προκρατήσεις για την επόμενη τουριστική σεζόν, από κάποιες αγορές, 
έχουν ήδη ξεκινήσει, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΞ κ. 
Γρηγόρης Τάσιος σε πρόσφατη συνέντευξή του. Μια από αυτές τις αγορές 
είναι και η βρετανική, η οποία θέλει να ‘κατοχυρώσει’ τον προορισμό, ούτως 
ώστε εξασφαλίσει καλύτερες τιμές. Ο κ. Τάσιος σημείωσε: «Έχουμε ήδη 
ένα κομμάτι προκρατήσεων για το 2023, στην Χαλκιδική, λιγότερο στη Θεσ-
σαλονίκη και γενικότερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με TUI, 
Jet2, British Airways κτλ.» Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση 
και τις αυξήσεις στα αγαθά που επηρεάζουν όχι μόνο τους πολίτες αλλά 
και τους μεγάλους tour operators που διαπραγματεύονται τα συμβόλαια με 
ξενοδοχειακές μονάδες για την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
της ΠΟΞ, υπήρξε, κατά μέσο όρο, μια αύξηση τιμών στη σύναψη συμβο-
λαίων, μεταξύ ξενοδόχων και tour operators, κατά 10%. Ουσιαστικά όμως 
πρόκειται για μια τιμοαριθμική προσαρμογή, η οποία δεν είναι πραγματικά 
η ουσία της αύξησης της τιμής όπως αναφέρθηκε. «Εκεί έχουμε σημαντικές 
δυσκολίες με τους μεγάλους tour operators και υπάρχουν περιπτώσεις που 
δεν έχουν υπογράψει, όπως για παράδειγμα, η πολωνική αγορά, αναμένο-
ντας το επόμενο διάστημα» υπογράμμισε ο ίδιος. 

Υψηλές οι πληρότητες 
το τριήμερο της 28ης 
Οκτωβρίου
Υψηλές πληρότητες παρουσίασαν οι βασικοί 
χειμερινοί προορισμοί της χώρας το τριήμερο 
της 28ης Οκτωβρίου, αφού αρκετοί ήταν αυτοί 
που οργάνωσαν ολιγοήμερες αποδράσεις. Ανα-
φορικά με τους προορισμούς που πρωταγωνί-
στησαν σε αυτό το πρώτο "τεστ" της εγχώριας 
τουριστικής δράσης, υψηλή ήταν η ζήτηση σε 
Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα, Στερεά Ελλάδα, Θεσ-
σαλία, Λίμνη Πλαστήρα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, 
Μετέωρα, Πήλιο, Εύβοια, Δελφούς, Πελοπόν-
νησο, αλλά και η Κρήτη, αφού φέτος πολλοί 
Έλληνες την επέλεξαν για το τριήμερο της 28ης 
Οκτωβρίου. Παρόλα αυτά, στα ξενοδοχεία του 
ορεινού όγκου, όπου το προηγούμενο διάστημα 
πραγματοποίησαν την δεύτερη συνάντηση των 
φορέων τους - μελών της ΠΟΞ - στα Τρίκαλα 
Κορινθίας, οι εκπρόσωποι τους επεσήμαναν σε 
ανακοίνωση τους ότι "λίγο πριν την έναρξη της 
χειμερινής σεζόν έχει ξεκινήσει ήδη να "χτίζεται" 
το success story του χειμώνα γύρω από δύο 
τρία τριήμερα, σε μια σεζόν 130 ημερών". Μάλι-
στα αφού κάνουν λόγο ότι τα ξενοδοχεία στην 
ηπειρωτική - ορεινή Ελλάδα είναι αντιμέτωπα με 
μια πρωτοφανή κρίση σημειώνουν ότι αναζητούν 
λύσεις επιβίωσης αλλά και παρεμβάσεις ενισχύ-
σεις των χειμερινών ορεινών προορισμών στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό ώστε να αναδειχθεί 
και να στηριχθεί η ηπειρωτική χώρα.

Ισχυρή ανάκαμψη για τον ελληνικό τουρισμό 
το 2022

Ισχυρή ανάκαμψη παρουσίασε ο ελληνικός 
τουρισμός το καλοκαίρι του 2022, με τις ει-
σπράξεις στο 8μηνο να αγγίζουν τις επιδόσεις 
του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής 
Τράπεζας. Βασική κινητήριος δύναμη ήταν η 
αυξημένη δαπάνη ανά άφιξη (11% υψηλότε-
ρα του 2019 - με σχεδόν 2/3 της ανόδου να 

εκτιμάται ως αποτέλεσμα πληθωρισμού), ενώ οι αφίξεις ξένων τουριστών 
παρέμειναν στο 88% του 2019, με τις πολύ δυναμικές αεροπορικές αφίξεις 
να αντισταθμίζονται εν μέρει από τις αναιμικές οδικές. Παράλληλα με τις 
παραπάνω επιδράσεις, οι πωλήσεις των ελληνικών ξενοδοχείων ευνοή-
θηκαν περαιτέρω από τη βελτίωση ποιότητας και τη παροχή υπηρεσιών 
υψηλής προστιθέμενης αξίας με αποτέλεσμα οι πωλήσεις τους στο 8μηνο 
να ξεπεράσουν εκείνες του 2019 κατά 17%. Η επιτυχημένη αυτή πορεία 
οδήγησε σε αύξηση του μεριδίου της Ελλάδας στη Μεσογειακή αγορά, 
καλύπτοντας 19% των διανυκτερεύσεων τουριστών εξωτερικού στο 7μηνο 
2022, έναντι 17% στην αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αυξημένη συγκέ-
ντρωση παρατηρείται όσον αφορά τις χώρες προέλευσης, καθώς η κύρια 
ώθηση δόθηκε από τις διαχρονικά κορυφαίες Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, που αύξησαν τη συνεισφορά τους έναντι του 2019 (κατά 10 
ποσοστιαίες μονάδες αθροιστικά). Ισόρροπη επαναφορά στις επιδόσεις 
2019 σημείωσαν οι ελληνικοί προορισμοί, με τις επιμέρους περιφέρειες 
να επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης πωλήσεων του 2019, ενώ 
τα νησιά ξεχωρίζουν θετικά. Με το βλέμμα πλέον στην ολοκλήρωση της 
σεζόν, οι ενδείξεις από πρόδρομους δείκτες (προγραμματισμένες πτήσεις, 
κρατήσεις σε ξενοδοχεία) συγκλίνουν σε αφίξεις εξωτερικού της τάξης του 
90% του 2019 για το υπόλοιπο του έτους. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ει-
σπράξεις για το 2022 αναμένεται να κινηθούν οριακά υψηλότερα του 2019 
(έναντι αναπλήρωσης 57% το 2021).
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Ισχυρή «συμμαχία» για τη 
στήριξη του συνεδριακού 
τουρισμού
Το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών 
του Δήμου Αθηναίων (Τhis is Athens-CVB), 
ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών 
Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων 
- HAPCO & DES και το Γραφείο Προσέλ-
κυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών Θεσσα-
λονίκης (TCB), ενώνουν τις δυνάμεις τους 
για να υλοποιήσουν κοινές στρατηγικές 
δράσεις, που θα στηρίξουν τον συνεδριακό 
τουρισμό και θα δημιουργήσουν περισσό-
τερες θέσεις εργασίας στον τουριστικό 
κλάδο. Σε ειδική εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, οι 
τρεις σημαντικοί φορείς του συνεδριακού 
τουρισμού της χώρας επισφράγισαν, με 
την υπογραφή ενός μνημονίου, τη στενή 
συνεργασία που έχει θεμελιωθεί από την 
πρώτη κιόλας περίοδο της πανδημίας 
μέσω της σύμπραξης «Greek Meetings 
Alliance» (GMA). Απευθυνόμενος στους 
παρευρισκόμενους, ο Δήμαρχος Αθηναίων 
Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε τη σημασία 
αυτής της σύμπραξης για τη στήριξη του 
τουρισμού, αλλά και την προσπάθεια που 
καταβάλλεται μέσα από τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες, ώστε να παραμείνει ψηλά η 
Αθήνα στην κατάταξη των συνεδρίων τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο 
(σήμερα είναι 6η στην Ευρώπη και 8η στον 
κόσμο). 

ΙΝΣΕΤΕ: τρίτη παγκοσμίως  
η Ελλάδα στο μοντέλο Ήλιος - Θάλασσα

Στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά το 
μοντέλο Ήλιος-Θάλασσα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Συν-
δέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), που διενεργήθηκε σε 
συνεργασία με την Deloitte και την Remaco με αντικείμενο «Ελληνικός Τουρι-
σμός 2030» - Σχέδια Δράσης. Το μοντέλο ήλιος και θάλασσα είναι με μεγάλη δι-
αφορά το πιο δημοφιλές τουριστικό προϊόν με 226 εκατομμύρια διεθνή ταξίδια 
μέσα στο 2019. Ακολουθούν το city break, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο τουρι-
σμός συναντήσεων, κινήτρων, συνεδρίων και εκθέσεων (MICE) και μετά ο ναυτι-
κός τουρισμός (yachting). Σύμφωνα με τον επιστημονικό διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ, 
Άρη Ίκκο, το τουριστικό προϊόν που αφορά τον ήλιο και τη θάλασσα έχει πολύ 
μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι το MICE και το City break. Ο ίδιος γνωστοποίησε 
ότι στον ναυτικό τουρισμό η Ελλάδα κατέχει την όγδοη θέση και σημείωσε ότι 
στα άλλα τρία προϊόντα η χώρα βρίσκεται εκτός της πρώτης δεκάδας. Τόνισε, 
παράλληλα ότι σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ σε ευρωπαϊκές χώρες και στις 
ΗΠΑ με αντικείμενο τι επιπλέον θα ήθελαν οι δυνητικοί επισκέπτες να κάνουν 
σε ένα ταξίδι για ήλιο και θάλασσα, οι περισσότεροι δεν πηγαίνουν σε έναν 
τόπο μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά ενδιαφέρονται για μια πληθώρα 
δραστηριοτήτων όπως ο περίπατος στην πόλη, τα ψώνια, η έξοδος σε εστιατό-
ρια, η επίσκεψη σε αξιοθέατα, η εκδρομή εκτός πόλης, η έξοδος σε παμπ και 
μπαρ, η οργανωμένη περιήγηση, η νυχτερινή ζωή, οι επισκέψεις σε εκθέσεις, 
μουσεία, συναυλίες και θέατρα.

Τετάρτη 2 /11 /2022
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Β. Κικίλιας: στόχος η αναβάθμιση  
του τουριστικού προϊόντος της Θάσου

Τη Θάσο επισκέφθηκε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας συνοδευ-
όμενος από τους βουλευτές της ΝΔ Γιάννη Πασχαλίδη και Μακάριο Λα-
ζαρίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου Πάρη Παρασχούδη, 
τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Καβάλας Αντώνη Μιτζάλη και τον 
πρόεδρο της ΔΕΕΠ Καβάλας Μπάμπη Δράκο. Σε διαδοχικές συσκέψεις που 
πραγματοποίησε με τον Δήμαρχο του νησιού Λευτέρη Κυριακίδη και την α-
ντιπεριφερειάρχη Διεθνών Σχέσεων Μαρία Πολυμέρου, καθώς και με ξενο-
δόχους- ιδιοκτήτες καταλυμάτων και επαγγελματίες του τουριστικού κλά-
δου, ο κ. Κικίλιας ενημερώθηκε για τις επιδόσεις που κατέγραψε φέτος ο 
τουρισμός στη Θάσο, όπου οι πληρότητες έφτασαν το 100% και οι αφίξεις 
στην κορύφωση της σεζόν έσπασαν κάθε ρεκόρ, υπερβαίνοντας ακόμα και 
τις αντίστοιχες του 2019. Ο υπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι μετά τη φετι-
νή επιτυχημένη τουριστική περίοδο, στόχος είναι η περαιτέρω αναβάθμιση 
του τουριστικού προϊόντος της Θάσου, με ανάπτυξη έργων υποδομής και 
προβολή του νησιού ως ένας ξεχωριστός, εναλλακτικός προορισμός που 
συνδυάζει το βουνό και την απαράμιλλης ομορφιάς φύση με τη θάλασσα.

Επιστρέφει 3 με 5 Νοεμβρίου 
η Athens International 
Tourism Expo
Mε εκθέτες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη 
Ρουμανία, την Ινδονησία και Λιθουανία επιστρέ-
φει στις 3-5 Νοεμβρίου του 2022 η 9η Athens 
International Tourism Expo στο Ζάππειο. Οι 
Εκθέτες θα είναι Ξενοδοχεία, Hotels & Resorts, 
Luxury Boutique Hotels & Villas, Ταξιδιωτικά 
γραφεία, εταιρείες DMC, Yachting, Περιφέ-
ρειες, Δήμοι και πολλοί άλλοι. Η τελετή των 
Εγκαινίων της Έκθεσης θα πραγματοποιηθεί τη 
Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου και ώρα 17.00 μμ. από τον 
Υπουργό Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια και το 
Γεν. Γραμματέα του ΕΟΤ κ. Δημήτρη Φραγκάκη, 
με τη συμμετοχή Περιφερειαρχών, Δημάρχων, 
Εκθετών και Hosted Buyers.

City break επιλέγουν οι 
Ευρωπαίοι για το φθινόπωρο  
Το είδος των διακοπών που προτιμούν οι Ευ-
ρωπαίοι αποκαλύπτει πρόσφατη έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων, ETC για το 
φθινόπωρο του 2022. Οι περισσότεροι Ευρω-
παίοι για τους φθινοπωρινούς μήνες επιλέ-
γουν τα city break (19,6%), και ακολουθούν οι 
διακοπές με επίκεντρο τον πολιτισμό και την 
πολιτιστική κληρονομιά (15,3%), οι διακοπές 
υπαίθρου (14,1%), οι διακοπές ήλιου-θάλασσας 
(13,5%), τα ταξίδια σε παραθαλάσσιους προο-
ρισμούς (10,9%), οι διακοπές ευεξίας και χαλά-
ρωσης (9,9%), τα ταξίδια με επίκεντρο το φα-
γητό και το κρασί (4,9%) και, τέλος, τα οδικά 
ταξίδια (3,8%). Αξίζει να σημειωθεί ότι πέμπτος 
στη σειρά δημοφιλέστερος Ευρωπαϊκός προ-
ορισμός για το επόμενο διεθνές ταξίδι των 
Ευρωπαίων το φθινόπωρο είναι η Ελλάδα, με 
μερίδιο ζήτησης στο 6,4%. Στην πρώτη θέση 
βρίσκεται η Γαλλία, στη δεύτερη την Ισπανία, 
τρίτη είναι η Ιταλία και τέταρτη η Γερμανία.

Τετάρτη 2 /11 /2022
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Επεκτείνεται στη Χαλκιδική 
η Mitsis Hotels

Ο Όμιλος Mitsis 
Hotels επεκτείνεται 
με τη διαχείριση 
νέου πολυτελούς 
5* ξενοδοχειακού 
θερέτρου στη Χαλ-
κιδική, σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνω-
ση. Συγκεκριμένα, ο 
Όμιλος προχώρησε 
σε 20-ετή συμφωνία 
διαχείρισης ακινή-
του με την εταιρεία 
Happy Holidays Α.Ε., 
με ορίζοντα ολοκλή-
ρωσης και λειτουρ-

γίας της μονάδας το 2025. Ο Όμιλος Mitsis Hotels θα 
συμβάλλει στον προσχεδιασμό του έργου που θα περι-
λαμβάνει τον καθορισμό συγκεκριμένου brand concept, 
τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, τη διαχείριση από-
δοσης καθώς και το σχεδιασμό των τεχνικών, σχεδιαστι-
κών και κατασκευαστικών λειτουργιών. Θα αναλάβει επί-
σης όλες τις ενέργειες για την έναρξη δραστηριοτήτων 
των μονάδων παρέχοντας υπηρεσίες σε όλο το φάσμα 
του Hotel Operations Management και αξιοποιώντας 
το σύνολο των υλικών, άυλων και ψηφιακών υποδομών 
του, όπως παραμετροποιημένη πλατφόρμα κρατήσεων, 
αυξανόμενη βάση δεδομένων και ισχυρό πρόγραμμα 
Loyalty, με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία και αποδοτικό-
τητα του νέου ξενοδοχειακού θερέτρου, σύμφωνα με τα 
πλέον σύγχρονα επιχειρησιακά πρότυπα και διαδικασί-
ες. Η νέα ξενοδοχειακή μονάδα είναι τοποθετημένη στη 
Σάρτη, παραθαλάσσια περιοχή στην ανατολική πλευρά 
της χερσονήσου της Σιθωνίας του νομού Χαλκιδικής. Η 
συνολική δυναμικότητα του έργου ανέρχεται στα 150 
δωμάτια.

Ολικό «lifting» στο Χιονοδρομικό Κέντρο 
Καρπενησίου
Αέρας ανανέωσης πνέει αυτή την περίοδο στις εγκαταστάσεις 
του Χιονοδρομικού Κέντρου του Καρπενησίου, αφού υλοποιού-
νται παρεμβάσεις που άλλες έχουν ολοκληρωθεί και άλλες εξε-
λίσσονται. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο 
καθιστούν περισσότερο λειτουργικό το Χιονοδρομικό Κέντρο 
Καρπενησίου, εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του, ενώ συγχρό-
νως εξελίσσονται παρεμβάσεις σε ζωτικούς τομείς, όπως είναι 
η έκδοση και ο έλεγχος των εισιτηρίων, αλλά και η λειτουργία 
των αναβατήρων. Ήδη έχουν εκσυγχρονιστεί οι αναβατήρες, 
έχει εγκατασταθεί ένας καινούργιος ταινιόδρομος για αρχάριους 
χιονοδρόμους, με το μοναδικό στην Ελλάδα προστατευτικό σκέ-
παστρο τούνελ, έχει εγκατασταθεί ένα καινούργιο περιστροφικό 
καρουσέλ χιονοδρόμων, έχουν τοποθετηθεί καινούργιες πινακί-
δες σήμανσης και ασφάλειας, αλλά έχει δημιουργηθεί, με ειδικό 
εξοπλισμό, ένα πάρκο δραστηριοτήτων παιδιών στο χιόνι. Επανεξελέγη Πρόεδρος στην 

Επιτροπή Τουρισμού της ECTAA  
ο Νικόλας Κελαϊδίτης
Ο Πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ και Γενικός Γραμματέας της 
FedHATTA, Νικόλας Κελαϊδίτης, επανεξελέγη Πρόεδρος 
στην Τουριστική Επιτροπή (Tourism Committee) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταξιδιωτικών Γραφείων και Tour 
Operator (ECTAA), στις 25 Οκτωβρίου, κατά την διάρκεια 
της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. 
Αναπληρωτής - Deputy Chairman στην ίδια επιτροπή εί-
ναι ο Gabrielle Milani της Ιταλικής FTO. Ο ίδιος ανέφερε: 
«Η επανεκλογή μου στην θέση αυτή -και πάλι εν μέσω 
ιδιάζουσας παγκόσμιας συγκυρίας για τον τουρισμό- με 
φέρνει αντιμέτωπο με τις συνθήκες πλήρους αναδιάρ-
θρωσης του τουριστικού σκηνικού, γιατί πλέον δεν μιλάμε 
για επανεκκίνηση, αλλά για μια νέα αξιολόγηση, μετά την 
πρόκληση που μας κληροδότησε η κρίση.»

Τετάρτη 2 /11 /2022

https://knowcrunch.com/e-learning-digital-social-media-marketing?utm_source=Hotelier&utm_medium=Banner&utm_campaign=ELEARNING_GR


Τ. 210.5201500, 210.5231555
F. 210.5241900

www.smartpress.gr
smart@smartpress.grΜάγερ 11, 10438, Αθήνα

facebook.com/InfoComConferences

instagram.com/infocomworld

youtube.com/InfoComWorld

linkedin.com/company/smartpress-s.a/

www.esguniverse.gr

ONLINEEVENT

Τ Ρ Ι Τ Η  2 2  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 2

ΜΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

https://esguniverse.gr/1o-esg-universe-forum-esg-the-corporate-r-evolution/forma-eggrafis/
https://esguniverse.gr/1o-esg-universe-forum-esg-the-corporate-r-evolution/forma-eggrafis/
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«Φιλοξενία μου»: νέο πρόγραμμα 
τουριστικής εκπαίδευσης για 
μαθητές Δημοτικού

Την ευκαιρία να εξοικειωθούν 
με την έννοια της φιλοξενίας 
και να γνωρίσουν τον κόσμο 
της αποκτώντας συνάμα μία 
πρώτη επαφή με τις αρχές του 
βιώσιμου επιχειρείν του τουρι-
στικού κλάδου θα έχουν από 
φέτος οι μαθητές της Β και Γ 

τάξης των Δημοτικών σχολείων της χώρας. Ο λόγος για το 
πρόγραμμα «Φιλοξενία μου», μία πρωτοβουλία του Ξενοδο-
χειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Υπουργείου Τουρι-
σμού, το οποίο ήδη από την φετινή χρονιά γίνεται διαθέσι-
μο για το σύνολο των σχολείων της χώρας στο πλαίσιο των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε 
από τον πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλά-
δος, Αλέξανδρο Βασιλικό και την Υφυπουργό Τουρισμού, 
Σοφία Ζαχαράκη, παρουσία της Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, κυρίας Ζέττας Μακρή. Το πρόγραμμα 
«Φιλοξενία μου» στοχεύει στην ενεργό εμπλοκή και την 
διαδραστική γνωριμία των μικρών μαθητών με τις αρχές 
και τις μεθόδους της επιχειρηματικότητας, την έννοια της 
φιλικής προς το περιβάλλον τουριστικής ανάπτυξης καθώς 
και τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και δη-
μιουργίας που κρύβει ο χώρος. 

ΕΟΤ: νέα εκθεσιακά περίπτερα 
με σύγχρονο σχεδιασμό

Τα εκθεσιακά περίπτερα 
του ΕΟΤ στις Διεθνείς 
Τουριστικές Εκθέσεις 
αποκτούν νέο σύγχρονο 
σχεδιασμό, σύμφωνα με 
τη νέα τάση της ψηφια-
κής τεχνολογίας και της 
βιώσιμης ανάπτυξης. 
Βασικός επικοινωνιακός 
στόχος τους είναι η α-
νάδειξη της Ελλάδας σε 

κορυφαίο, ελκυστικό, πολυνησιακό τουριστικό προορισμό, με 
πολυποίκιλη ενδοχώρα, που προσφέρει ασφάλεια, οικειότητα, 
ποιοτικές υπηρεσίες και ευζωία, αυθεντικές και εξατομικευμέ-
νες εμπειρίες θεματικού τουρισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. Η εργονομία του περιπτέρου ακολουθεί τις αρχές της 
πράσινης οικονομίας, ενώ η εμβληματική χρήση του μαιάν-
δρου στην δομή της κατασκευής αναδεικνύει την διαχρονική 
ελληνική αισθητική. Με τη χρήση υπερσύγχρονων ψηφιακών 
εφαρμογών επιτυγχάνεται η διάδραση με τον επισκέπτη. Βασι-
κά συστατικά της δομής του περιπτέρου είναι η επιλογή απλών, 
ιστορικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων μεταφρασμένα στο 
σύγχρονο γίγνεσθαι, που βοηθούν τον επισκέπτη να έρθει σε 
επαφή με τις βασικές έννοιες του ελληνικού πολιτισμού και της 
ιστορίας που τον διακρίνει, πάντοτε μέσα από το πρίσμα της 
σύγχρονης οπτικής.

Τετάρτη 2 /11 /2022

https://www.hoteliernews.gr


https://www.exclusivestores.gr/


Τα τελευταία χρόνια, οι ταξιδιωτικές τάσεις συνεχώς αλλά-
ζουν και μαζί τους αυξάνονται και οι απαιτήσεις των επισκε-
πτών στα ξενοδοχεία. Οι περισσότεροι ξενοδόχοι επιθυμούν 
να προσφέρουν υψηλού επιπέδου διαμονή στο κατάλυμά 
τους, πολλές φορές όμως το κόστος μιας ανακαίνισης είναι 
απλά… απαγορευτικό. Ευτυχώς, πλέον υπάρχουν αρκετοί 
τρόποι που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την εμπειρία και 
δεν κοστίζουν ακριβά, όπως για παράδειγμα, η προσθήκη «έ-
ξυπνων» συσκευών στο δωμάτιο που έχουν να προσφέρουν 
πολλαπλά οφέλη. Η εταιρεία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών TESLA είναι σε θέση να «εφοδιάσει» κάθε επαγγελ-
ματία του τουρισμού με συσκευές, που έρχονται να δώσουν 
ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε δωμάτιο. Έχει γίνει πλέον 
σαφές ότι η εποχή των κλασικών παροχών ενός δωματίου 
έχει περάσει σε ένα πιο σύγχρονο, φιλικό προς τον πελάτη, 
προσωποποιημένο και smart περιβάλλον χρήσης, το οποίο η 
TESLA μπορεί να εξασφαλίσει, μεταμορφώνοντας το ξενο-
δοχείο από παλιό classic σε σύγχρονο και up-to-date hotel.

Υψηλού επιπέδου φιλοξενία με απλές προσθήκες
Οι ξενοδόχοι θα μπορούσαν να «επενδύσουν» σε τηλεορά-
σεις 32 έως και 65 ιντσών, κλιματιστικά, οικιακές συσκευές, 
όπως ψυγεία mini bar, αλλά και μικροσυσκευές όπως είναι 
οι βραστήρες, οι φρυγανιέρες, οι στίφτες, οι τοστιέρες 
και τα ατμοσίδερα, εμπλουτίζοντας τις υπηρεσίες τους και 
βελτιώνοντας τη φήμη και την κερδοφορία τους μακροπρό-
θεσμα.
Στο portfolio της εταιρείας περιλαμβάνεται μια μεγάλη γκά-
μα προϊόντων, που μπορεί να ικανοποιήσει κάθε προτίμηση 
αλλά και να δώσει πρακτικές λύσεις για κάθε βαλάντιο. Η 
TESLA είναι άλλωστε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
μάρκες οικιακών συσκευών, με βασικό στόχο να αναπτύσσει 
και να προσφέρει τεχνολογία που καλύπτει τις ανάγκες όχι 
μόνο των καταναλωτών, αλλά και των επαγγελματιών. Ξεκί-
νησε το 2014 και από τότε δημιουργεί σύγχρονες, υψηλής 
ποιότητας, τεχνολογικά προηγμένες, αλλά απλές στη χρήση 
συσκευές, ιδανικές και για τα ξενοδοχειακά δωμάτια.

www.tesla.info
https://www.facebook.com/TeslaInfoGreece
https://www.instagram.com/tesla.info.greece/

Up-to-date hotel: 
ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε 
δωμάτιο από την TESLA

https://www.instagram.com/tesla.info.greece/
https://www.facebook.com/TeslaInfoGreece


Η μοναδική εξειδικευμένη έκθεση στην Ελλάδα για 

 Επαγγελματίες Καθαρισμού

 Ταπητοκαθαριστήρια

 Στεγνοκαθαριστήρια

 Ξενοδοχεία & Μαζική Εστίαση (Ho.Re.Ca)

www.cleanexpo.eu

www.cleanexpo.eu


Τα ξενοδοχεία σήμερα είναι σε θέση να προσφέρουν πολλα-
πλές υπηρεσίες στους επισκέπτες τους, όμως οι κρατήσεις 
των δωματίων είναι αυτές που θα εξασφαλίσουν τα βασικά έ-
σοδα στην επιχείρηση, αποτελώντας πόλο έλξης για ξένους 
και Έλληνες πελάτες. Το ξενοδοχειακό δωμάτιο αποτελεί 
το προσωρινό σπίτι κάθε επισκέπτη, γι’ αυτό οι απαιτήσεις 
όσων το επιλέγουν είναι αυξημένες. Το buychoice.gr όμως 
έρχεται να προσφέρει λύσεις στους ξενοδόχους που επιθυ-
μούν να αναβαθμίσουν την εμπειρία διαμονής στο κατάλυμα, 
διαθέτοντας μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών για κάθε ανάγκη.
Οι σύγχρονοι επισκέπτες χρειάζονται σίγουρα περισσότε-
ρα από ένα απλό κρεβάτι και μια τηλεόραση στο δωμάτιο. 
Απλές προσθήκες όπως μια καφετιέρα, ένα κλιματιστικό ή 
ένα ηλεκτρικό σίδερο μπορούν να «μεταμορφώσουν» την 
εμπειρία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του brand name 
της επιχείρησης και στην απόσπαση θετικών κριτικών. To 
buychoice.gr, ένα νέο, πρότυπο ηλεκτρονικό αλλά και φυσικό 
κατάστημα που δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου 
ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, μπορεί να εφοδιάσει και 
τις επιχειρήσεις φιλοξενίας με συσκευές ζωτικής σημασίας 
για την ικανοποίηση του επισκέπτη όπως Mini bar, Μηχανές 

espresso και Φίλτρου, Σεσουάρ, Ζυγαριές, Ηλεκτρικά Σίδερα 
και Σιδερώστρες, Φουρνάκια - Κουζινάκια, Φούρνοι Μικροκυ-
μάτων, Κλιματιστικά και Τηλεοράσεις. Αυτό που έχει να κάνει 
ο ξενοδόχος είναι να περιπλανηθεί στο ηλεκτρονικό κατά-
στημα, επιλέγοντας τα προϊόντα που τον εξυπηρετούν ή να 
επισκεφτεί το φυσικό κατάστημα της εταιρείας, επί της οδού 
Μάρκου Μπότσαρη 25 στο Παλαιό Φάληρο, προκειμένου να 
συμβουλευτεί τους ειδικούς που είναι πάντα πρόθυμοι να 
τον εξυπηρετήσουν.

Σε πρώτο πλάνο η ικανοποίηση του επισκέπτη 
Η εμπειρία του επισκέπτη του ξενοδοχείου είναι εξαιρετικά 
σημαντική, γι’ αυτό κάθε επιχείρηση στον τομέα της φιλοξε-
νίας μπορεί να βελτιστοποιήσει τις παροχές, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στο ταξίδι του επισκέπτη. Ο εκσυγχρονισμός 
των δωματίων, με προσθήκες που συμβαδίζουν με τα δεδο-
μένα της εποχής, δεν σημαίνει άλλωστε ότι πρέπει να γίνουν 
δαπανηρές ανακαινίσεις. Αν απλώς αναβαθμιστούν οι πιο 
σημαντικές παροχές των δωματίων, με προτάσεις όπως αυ-
τές του buychoice.gr, η βελτίωση της εμπειρίας των πελατών 
θα έχει ήδη ξεκινήσει. 

Μάθετε περισσότερα στο www.buychoice.gr ή επισκεφτείτε το φυσικό κατάστημα
Μάρκου Μπότσαρη 25, 17563 Παλαιό Φάληρο

«Μεταμορφώστε» την εμπειρία των επισκεπτών  
με απλές προσθήκες από το buychoice.gr

https://www.buychoice.gr/


https://tuvaustriahellas.gr/


Ο 
τοµέας της φιλοξενίας έχει εξαιρετικά υψηλά 

standards όσον αφορά το καθαρισµό εσωτερι-

κών και εξωτερικών χώρων, η σωστή φροντίδα 

των δαπέδων όµως βρίσκεται πάντα ψηλά στη λίστα µε 

τις εκκρεµότητες των ξενοδοχείων. Είτε πρόκειται για τα 

δάπεδα των δωµατίων είτε γι’ αυτά των κοινόχρηστων 

χώρων και των γραφείων, ο επαγγελµατίας χρειάζε-

ται τον κατάλληλο εξοπλισµό, προκειµένου να επιτύχει 

τα επιθυµητά αποτελέσµατα και να εξασφαλίσει υψηλό 

επίπεδο υπηρεσιών στη µονάδα του. Η γνωστή εταιρεία 

K�rcher διαθέτει στο portofolio της µια µεγάλη γκάµα 

προτάσεων, που είναι κατάλληλες για τις επιχειρήσεις 

φιλοξενίας. 

H K�rcher αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους κατα-

σκευαστές συστηµάτων καθαρισµού µε πολυετή εµπει-

ρία. Σεβόµενη τις ανάγκες κάθε επαγγελµατία, όσον 

αφορά τον καθαρισµό και την περιποίηση των δαπέδων 

της επιχείρησης του, έρχεται να προσφέρει αξιόπιστες 

λύσεις καθαρισµού που µπορούν να κάνουν πράγµατι τη 

διαφορά τόσο σε µεγάλες όσο και σε µικρότερες ξενο-

δοχειακές µονάδες. Η εταιρεία διαθέτει µηχανήµατα που 

είναι γνωστά εδώ και χρόνια για την αποτελεσµατικότητα 

αλλά και την υψηλή τους ποιότητα, τα οποία εγγυώνται 

µέγιστη απόδοση καθαρισµού, εξοικονόµηση χρόνου 

και πόρων και δίνουν στην επιχείρηση τη δυνατότητα να 

εστιάσει σε αυτό που είναι πραγµατικά σηµαντικό.

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ «ΠΛΑΝΟ»

Η K�rcher προσφέρει στον επαγγελµατία µια ολοκλη-

ρωµένη λύση, η οποία συνοδεύεται από µηχανή καθαρι-

σµού δαπέδου, εξάρτηµα, καθαριστικά, τεχνογνωσία και 

εξειδικευµένη τεχνική υποστήριξη. Με µια απλή επίσκεψη 

στο website της εταιρείας, ο ξενοδόχος µπορεί να συ-

µπληρώσει τα στοιχεία του, εκδηλώνοντας το ενδιαφέ-

ρον του για τον προγραµµατισµό του ραντεβού. Ο ειδικός 

της K�rcher θα επικοινωνήσει µαζί του, ώστε να κλείσει 

την συνάντηση για την επίδειξη του εξοπλισµού στον 

χρόνο που τον εξυπηρετεί. 

Στόχος της K�rcher είναι να κάνει τη καθηµερινότητα 

απλούστερη και ευχάριστη µε ισχυρές, αποτελεσµατικές 

και καινοτόµες λύσεις καθαρισµού. Η εξειδικευµένη οµά-

δα πωλήσεων της K�rcher, προσφέρει τη δυνατότητα 

στον υποψήφιο αγοραστή να προγραµµατίσει σε ώρα και 

ηµέρα που τον εξυπηρετεί, µια αναλυτική επίδειξη στο 

χώρο του, όπου θα ενηµερωθεί για τη λύση καθαρισµού 

των δαπέδων της επιχείρησης του.

Επαναστατικές 
λύσεις καθαρισµού δαπέδων 

από την K�RCHER

advertorial
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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

Στο Workshop του  
Digital Academy for 
Business η LG 
Στο πλαίσιο της στήριξης των επαγ-
γελματιών του Τουρισμού, το επαγγελ-
ματικό τμήμα Business Solutions της 
LG Electronics συνεργάζεται με την 
Eurobank, η οποία έχει αναπτύξει ένα 
οικοσύστημα συνολικών λύσεων σε 
τραπεζικά και μη τραπεζικά προϊόντα 
και υπηρεσίες μέσω του προγράμμα-
τος Business Banking Τουρισμός. Η 
LG Business Solutions θα συμμετάσχει 
στο workshop που διοργανώνεται από 
το Digital Academy for Business της 
Eurobank, με θέμα «Οδηγός επιλογής και 
χρηματοδότησης ολοκληρωμένων ξενο-
δοχειακών λύσεων κλιματισμού & παρα-
γωγής ζεστού νερού». Το Workshop α-
πευθύνεται σε πελάτες της Eurobank και 
θα παρουσιαστούν εργαλεία χρηματοδό-
τησης της Τράπεζας για την αναβάθμιση 
των ξενοδοχειακών υποδομών και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους 
με στόχο τη διαχείριση των προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Ά. Γκερέκου και Δ. Φραγκάκης στα Greek 
Hospitality Awards 2022

Στα επιτεύγματα ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας για το 2022, που αναμένε-
ται να αναδειχθεί ως το νέο έτος-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, αλλά και 
στις προκλήσεις που αναδύονται στη νέα εποχή, αναφέρθηκαν η Πρόεδρος 
του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, και ο Γ.Γ. του Οργανισμού, Δημήτρης Φραγκάκης, 
κατά τον χαιρετισμό τους στα Greek Hospitality Awards 2022. Η τελετή απονο-
μής των βραβείων πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΕΟΤ στην Αθήνα, με 
τον θεσμό που κάθε χρόνο επιβραβεύει την αριστεία στην ελληνική ξενοδοχία 
να συμπληρώνει φέτος οκτώ χρόνια συνεχούς παρουσίας. Η κα Γκερέκου έκα-
νε μνεία στην εθνική στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την 
οποία ο ΕΟΤ αποκτά ολιστική digital προσωπικότητα που επιτρέπει σε όλους 
τους επαγγελματίες να έχουν μια εθνική πύλη για να επικοινωνούν και να συ-
νεργάζονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η Πρόεδρος του ΕΟΤ τόνισε ακόμα 
τη σημασία του αειφόρου τουρισμού και του τουρισμού εμπειριών, ζητώντας 
την περαιτέρω συμβολή των επιχειρηματιών της φιλοξενίας στη χρήση τοπι-
κών προϊόντων στα ξενοδοχεία. Ο κος Φραγκάκης, στον χαιρετισμό του, εκτί-
μησε ότι το 2022 θα είναι ένα έτος ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό. 

Τετάρτη 2 /11 /2022
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