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Γ. Τάσιος: «δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για
πληρότητες αλλά για μέτρα επιβίωσης»
“Απελπιστική” χαρακτήρισε την κατάσταση
στα τουριστικά έσοδα ο
Πρόεδρος της ΠΟΞ κ.
Γρηγόρης Τάσιος, καθώς η μέση πληρότητα
παραμένει πανελλαδικά
περίπου 25 - 30%, παρόλο που μπαίνουμε στον
Αύγουστο. Ο επικεφαλής της ΠΟΞ σημείωσε
ότι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες δωδεκάμηνης λειτουργίας
καταγράφουν ακόμη και
μονοψήφιες επιδόσεις
και παρατήρησε ότι όσοι
Έλληνες θα κάνουν διακοπές φέτος φαίνεται να επιλέγουν την περίοδο 5 - 20 Αυγούστου και έκανε λόγο
για ένα “θολό” Σεπτέμβριο. “Το φοβικό κλίμα λόγω κορωνοϊού έχει επηρεάσει και
τις διακοπές του Έλληνα. Είναι μια χρονιά που μάλλον δεν θα θέλουμε να θυμόμαστε στο μέλλον και θα έλεγα ότι σκεφτόμαστε από τώρα το 2021 ως μια χρονιά επιβίωσης και όχι ως μια χρονιά ανάκαμψης” τόνισε και ζήτησε άμεσα εμπροσθοβαρή
μέτρα και ρυθμίσεις για τις οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ χαρακτήρισε πετυχημένο
το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για πληρότητες. Το 2021 θα είναι μια χρονιά επιβίωσης και για ανάκαμψη θα μπορούμε να μιλάμε πια από το 2022 και έπειτα, αφού
φέτος εκτιμάται ότι θα χάσουμε περίπου 15 δις”, κατέληξε.

Κερδίζει το «στοίχημα» του τουρισμού ο Όλυμπος
Παρά το γεγονός ότι τα νησιά γνωρίζουν
μείωση στον τουρισμό λόγω της πανδημίας,
ο Όλυμπος κερδίζει έδαφος στις προτιμήσεις, καθώς από την προηγούμενη εβδομάδα η επισκεψιμότητα στο «βουνό των θεών»
επανήλθε στα προ Covid-19 επίπεδα. Όλα
δείχνουν ότι ο Αύγουστος, παραδοσιακά ο
μήνας με την περισσότερη κίνηση στον Όλυμπο θα συνεχίσει να έχει ανοδική πορεία.
Το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών στον Όλυμπο, σχεδόν τα 2/3, προέρχεται κάθε
χρόνο από διάφορες χώρες του κόσμου, από 70 διαφορετικές εθνικότητες κατά μέσο
όρο. Η Covid-19 άλλαξε φέτος την ανθρωπογεωγραφία των επισκεπτών, όχι όμως και
τον αριθμό τους. Αυτήν την εποχή, το 85-90% όσων ανεβαίνουν στο βουνό είναι Έλληνες, είτε έμπειροι ορειβάτες, είτε άνθρωποι που λόγω της πανδημίας αποφάσισαν
να πάρουν τα βουνά κι όχι τις παραλίες. Την τελευταία δεκαετία, η επισκεψιμότητα
στον Όλυμπο έχει αυξηθεί κατά 200%, τάση που δε φαίνεται να έχει επηρεάσει ούτε η
πανδημία.

TUI: «λουκέτο» σε 166
καταστήματα

Εξαιτίας της οικονομικής κάμψης που
προκάλεσε ο κορονοϊός, η οποία είχε ως
αποτέλεσμα εκατομμύρια Ευρωπαίοι να
ακυρώσουν τις διακοπές τους, ο ταξιδιωτικός όμιλος TUI βάζει «λουκέτο» σε 166
καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και
στην Ιρλανδία.
Πιο αναλυτικά, η βρετανική μονάδα της TUI
αναγκάστηκε να ακυρώσει χιλιάδες πακέτα
διακοπών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα
όταν η Βρετανία εξέδωσε οδηγία κατά των
ταξιδιών στην Ισπανία, επαναφέροντας την
14ήμερα καραντίνα για τις αφίξεις από τη
χώρα μερικές εβδομάδες αφού ανακοίνωσε ότι τα ταξίδια εκεί είναι ασφαλή.
Η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα ότι με το
κλείσιμο 166 καταστημάτων στο Ηνωμένο
Βασίλειο και στην Ιρλανδία θα συνεχίσει να
έχει και πάλι 350 καταστήματα στις χώρες
αυτές, αλλά ότι η απόφαση αυτή έχει λογική καθώς το 70% των βρετανικών κρατήσεων της TUI γίνονται διαδικτυακά.
Το κλείσιμο των καταστημάτων θα επηρεάσει 900 εργαζομένους αλλά η εταιρία θα
προσπαθήσει να μετακινήσει το 70% του
προσωπικού αυτού σε νέες θέσεις κατ’
οίκον εργασίας στα τμήματα πωλήσεων και
υπηρεσιών, το οποίο σημαίνει ότι κινδυνεύουν περίπου 270 θέσεις εργασίας.
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ΕΛΣΤΑΤ: μειωμένος φέτος ο εσωτερικός τουρισμός
Περίπου 7,4 εκατομμύρια ταξίδια
συνολικά πραγματοποίησαν οι
4,6 εκατ. Έλληνες που ταξίδεψαν
πέρσι, σύμφωνα με έρευνα της
ΕΛΣΤΑΤ για τους ημεδαπούς
τουρίστες, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί μείωση 3,4% και 6,8%,
αντίστοιχα, σε σύγκριση με το
2018. Οι διανυκτερεύσεις συνολικά ανήλθαν σε 75,1 εκατομμύρια
και οι δαπάνες σε 2.511,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 5,1% και αύξηση 0,8%,
αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 2018.
Παράλληλα, τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι ανήλθαν σε 3,8 εκατομμύρια και πραγματοποίησαν 6,2 εκατομμύρια ταξίδια,
σημειώνοντας μείωση 3,7% και 6%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 2018. Το σύνολο
των διανυκτερεύσεων των ατόμων αυτών ανήλθε σε 63,4 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 2.339,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 6,7% και αύξηση 1,7%, αντίστοιχα,
σε σύγκριση με το 2018. Από τα ταξίδια αυτά, το 93,7% αφορούσε σε ταξίδια που
πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους και το 6,3% σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για επαγγελματικούς λόγους. Στα ταξίδια για προσωπικούς λόγους, παρατηρείται μείωση κατά 4,3% στα άτομα που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι,
κατά 8,5% στον αριθμό των ταξιδιών, κατά 7,9% στις διανυκτερεύσεις και κατά 2,5%
στις δαπάνες. Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγματοποιήθηκαν με χερσαία
μέσα μεταφοράς και δευτερευόντως με θαλάσσια μέσα. Το 58% των προσωπικών
ταξιδιών πραγματοποιήθηκε σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, κυρίως ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες και καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς και φίλους.
Για τα προσωπικά ταξίδια µε διαμονή σε ενοικιαζόμενα καταλύματα (42% των προσωπικών ταξιδιών), κύριος τύπος καταλύματος, σε ποσοστό 60,7%, ήταν τα ξενοδοχεία
και παρόμοια καταλύματα.

Αισιόδοξα μηνύματα για
την τουριστική κίνηση
στην Ήπειρο
Αισιοδοξία επικρατεί στην Ήπειρο για
τις κρατήσεις του Αυγούστου, καθώς ο
εσωτερικός κυρίως τουρισμός υπολογίζεται ότι θα καλύψει σχεδόν το 60% της
περσινής τουριστικής κίνησης σύμφωνα
με τον αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ.
Στράτο Ιωάννου. «Λόγω της Εγνατίας οδού έχουμε πολύ κόσμο εδώ και χρόνια
από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά χάρη στην
Ιόνια οδό είδαμε αύξηση και από την
Αττική και την Πελοπόννησο. Γενικώς
είδαμε αύξηση στον οδικό τουρισμό
και αυτό σημαίνει ότι πολλοί από τους
επισκέπτες μας είναι πλέον και από τα
Βαλκάνια. Γι' αυτό, φέτος, το κλείσιμο
των συνόρων έβλαψε σημαντικά με τις
δικές μας περιοχές», αναφέρει ο αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας.
Η Ήπειρος διαθέτει περίπου 40.000
με 50.000 κλίνες και περιοχές όπως τα
Ζαγοροχώρια, η Πρέβεζα, τα Ιωάννινα,
τα Τζουμέρκα κινούνται πάρα πολύ με
Έλληνες. Υπάρχουν κι άλλες περιοχές
που έχουν αρκετό ξένο τουρισμό, όπως είναι οι παραλίες της Πρέβεζας, η
Πάργα και τα Σύβοτα, όπου το 65% των
τουριστών είναι Βρετανοί και Σκανδιναβοί, άρα φέτος θα υπάρχει πρόβλημα»,
πρόσθεσε ο κ. Ιωάννου.
Η πανδημία θα έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις στον τουρισμό σε Πάργα και
Σύβοτα και λιγότερο σε άλλα μέρη της
Ηπείρου, όπου κατά κύριο λόγο πήγαιναν Έλληνες. «Για εμάς, οι Έλληνες
ήταν πάντα σημαντικοί τουρίστες, όχι
μόνο φέτος που στράφηκαν όλοι στον
εσωτερικό τουρισμό. Βέβαια και αυτοί
έχουν τα θέματά τους φέτος: είναι
πιεσμένοι οικονομικά και φοβούνται,
ενώ από την άλλη τους ζητάνε όλοι»,
συμπλήρωσε ο κ. Ιωάννου.
2

Τετάρτη
Τρίτη 05
05/08
/08/2020
/2020

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ LG

ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Αποδέκτης πολλαπλών διακρίσεων από θεσμούς όπως τα Greek
Hospitality Awards, Tourism Awards, Total Solutions Excellence
και Diamonds of the Greek Economy, το τμήμα Business
Solutions της LG Electronics Ελλάς, βρίσκεται δίπλα σε κάθε
επαγγελματία, προσφέροντας τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες τόσο σε pre- όσο και σε after-sales
επίπεδο. Με ευρύ χαρτοφυλάκιο και ηγετική θέση στην αγορά,
η LG παρέχει ενεργειακές λύσεις κλιματισμού και ψύξης όπως
αντλίες θερμότητας για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού
χρήσης LG Therma V και Hydrokit, καθώς και λύσεις AC και
ξενοδοχειακές τηλεοράσεις με ποικίλα οφέλη τόσο για τους ξενοδόχους, όσο και για τους εγκαταστάτες.

THERMA V Monobloc, η πρώτη στον κόσμο «όλασε-ένα» αντλία θερμότητας με το νέο οικολογικό
ψυκτικό υγρό R32
Η πρώτη στον κόσμο R32 Monobloc αντλία θερμότητας προσφέρει παραγωγή ζεστού νερού έως 65οC. Η LG Therma V R32
Monobloc διαθέτει 100% συμβατότητα με σώματα καλοριφέρ
και ενδοδαπέδια θέρμανση. Το μειωμένο λειτουργικό κόστος
θέρμανσης την καθιστά έως και 4 φορές αποδοτικότερη από
αυτή ενός λέβητα. Είναι μια λύση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, καθώς χρησιμοποιεί το 75% που απορροφά από τον
εξωτερικό αέρα (φυσική ενέργεια) και το υπόλοιπο 25% από το
δίκτυο ηλεκτρισμού.

H ιδανική λύση για Παραγωγή Ζεστού Νερού
Χρήσης: Ηydrokit
Το Hydrokit είναι η συνολική λύση που προσφέρει η LG, η οποία
σε συνδυασμό με τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού νέας γενιάς Multi V, εξασφαλίζει εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας (με
συστήματα ανάκτησης θερμότητας), σε σχέση με τα συμβατικά
συστήματα κλιματισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.
Τα υψηλά αυτά ποσοστά επιτυγχάνονται χάρη στην αποτελεσματική αξιοποίηση της θερμότητας του ατμοσφαιρικού αέρα,

αλλά και την ανάκτηση θερμότητας από το ψυκτικό μέσο, το
οποίο αντί να απορρίπτεται στην ατμόσφαιρα, χρησιμοποιείται
για τη θέρμανση του νερού χρήσης.
Έτσι, η λύση Hydrokit είναι φιλική προς το περιβάλλον, με αποδοτικότητα έως και 4 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους θέρμανσης καθώς χρησιμοποιεί ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, ενώ σας αποδεσμεύει πλήρως από τη χρήση
του πετρελαίου, με όλα τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν.

Κεντρικό χειριστήριο AC SMART 5 - Ιδανικό
Control Solution εξοικονόμηση ενέργειας σε
επαγγελματικούς χώρους
To κεντρικό χειριστήριο της LG Electronics, εκτός από την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας των προϊόντων κλιματισμού
και παραγωγής ζεστού νερού παρέχει στους ξενοδόχους τη δυνατότητα παρακολούθησης της τάσης της κατανάλωσης τους,
ενώ μπορεί να γίνει και ο επιμερισμός της ανά συνδεδεμένη μονάδα και να οριστεί μια τιμή ως μέγιστη επιτρεπόμενη, ώστε το
σύστημα να μην την ξεπεράσει. Τέλος, επιτρέπει τη διασύνδεση
με συστήματα BMS (Building Management System) για ακόμα
μεγαλύτερη ευελιξία στον έλεγχο.

Σύγχρονες LG Smart Hotel Solutions με
αναβαθμισμένη Pro:Centric Direct πλατφόρμα
περιεχομένου
Η ξενοδοχειακή Pro:Centric Direct Smart Infotainment πλατφόρμα περιεχομένου της LG βοηθά τους επαγγελματίες
του κλάδου του Τουρισμού να διαχειριστούν αποδοτικά τους
διαθέσιμους πόρους διαφοροποιώντας την επιχείρησή τους.
Το εύκολο στη χρήση περιβάλλον εργασίας καθώς και η διαδραστική υπηρεσία εξυπηρέτησης δωματίου (1-Click Service)
προσφέρουν μια μοναδική fully customized εμπειρία στον επισκέπτη, ενώ παράλληλα η πλατφόρμα δίνει στον επαγγελματία
τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονων υπηρεσιών για τη μετάδοση μηνυμάτων (Notice, Ticker κ.λπ.).
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ΠΟΤ: στα 320 δις. δολάρια οι απώλειες του
τουρισμού
Στα 320 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται ότι ανέρχονται τα απολεσθέντα έσοδα για τον τουρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού.
Πιο συγκεκριμένα, το ποσό αυτό είναι υπερτριπλάσιο των απωλειών που κατέγραψε
ο διεθνής τουρισμός κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2009,
ανέφερε ο Οργανισμός που υπάγεται στον ΟΗΕ και εδρεύει στη Μαδρίτη.
Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, ο αριθμός των διεθνών τουριστών μειώθηκε κατά
56%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 300 εκατομμύρια επισκέπτες.
Παρά την αργή ανάκαμψη του τουρισμού, «ο δείκτης εμπιστοσύνης που έχει καθιερώσει ο ΠΟΤ βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό σημείο», πρόσθεσε.
Μεταξύ των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο τομέας, ο ΠΟΤ αναφέρει «την αναζωπύρωση της ασθένειας» και την εκ νέου επιβολή καραντίνας, ενώ για την κατάσταση
στην Κίνα και τις ΗΠΑ σημειώνει ότι είναι «σε νεκρό σημείο». Και αυτό προκαλεί
ανησυχία, δεδομένου ότι αυτές οι δύο χώρες είναι οι μεγάλοι «προμηθευτές» τουριστών.
Στις αρχές Μαΐου ο ΠΟΤ προέβλεπε ότι για τη φετινή χρονιά ο αριθμός των διεθνών
τουριστών θα καταγράψει πτώση 60-80% και οι απώλειες για τον τομέα θα μπορούσαν να φτάσουν τα 910 δισεκ. έως 1,2 τρισεκ. δολάρια. Ο Οργανισμός εκφράζει
επίσης τον φόβο ότι κινδυνεύουν 100-120 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που εξαρτώνται άμεσα από τον τουρισμό.

Σειρά Βlue & White από την Xenia Hellas
Η εταιρεία HS XENIA HELLAS δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1990
στο χώρο του επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Διαθέτει, μεταξύ άλλων, τη σειρά blue & white εμπνευσμένη από τα χρώματα του ωκεανού, που συνδυάζει λιτό σχεδιασμό και καλή ποιότητα υλικών σε προσιτές τιμές. Η σειρά περιλαμβάνει σαμπουάν ξενοδοχείου, αφρόλουτρο ξενοδοχείου, σαμπουάν & αφρόλουτρο
ξενοδοχείου, ενυδατική κρέμα σώματος, σαπούνι 15 & 20 γρ. πλισέ, σετ ραπτικής,
σετ ομορφιάς, σκουφάκι μπάνιου ξενοδοχείου, οδοντικά σετ, ξυριστικά σετ, γυαλιστικό παπουτσιών και λούφα μπάνιου.

Ταξίδια στο
εξωτερικό
«ψηφίζουν»
οι Γερμανοί
Παραμένει αυξημένο το ενδιαφέρον
των Γερμανών για ταξίδια στο εξωτερικό, κυρίως με αυτοκίνητο, σύμφωνα με νέα έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Διεθνούς
Έκθεσης Τουρισμού του Βερολίνου
(ΙΤΒ) από την IPK International.
Αναλυτικά, το 70% των Γερμανών
που ταξιδεύουν στο εξωτερικό
δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να το
κάνουν, παρότι για την ώρα δεν υπάρχει εμβόλιο κατά του κορονοϊού.
Επιπλέον, το 20% των ερωτηθέντων
δήλωσαν ότι προς το παρόν σκοπεύουν να περιορίσουν τα ταξίδια τους
εντός Γερμανίας και το 10% ότι δεν
επιθυμούν να ταξιδέψουν καθόλου
όσο υπάρχει ο κορονοϊός.
Πάνω από 80% των Γερμανών δηλώνουν ότι θέλουν να πάνε διακοπές
εντός του έτους, με την Ισπανία να
βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων και την Ιταλία, τη Γαλλία, την
Αυστρία, την Ελβετία, την Ελλάδα
και τη Δανία να ακολουθούν. Χαμηλό
παραμένει το ενδιαφέρον για ταξίδια
σε προορισμούς εκτός Ευρώπης.
Οι επίδοξοι ταξιδιώτες φαίνεται ακόμη ότι θεωρούν ασφαλέστερα τα
ταξίδια με αυτοκίνητο και τις διακοπές στη φύση. Αντιθέτως, θεωρούν
επικίνδυνες τις κρουαζιέρες, τα
αεροπορικά ταξίδια και τις μεγάλες
διοργανώσεις. Το 90% εκφράζει
έντονο ενδιαφέρον για τα μέτρα
πρόληψης που λαμβάνονται στους
τουριστικούς προορισμούς, αλλά και
στα μέσα μεταφοράς.

4

Τετάρτη 05 /08 /2020

ΝΕΟΣ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ!

DOUBLE TUBE
STERILIZATION

36W

UV
ANTI-VIRUS
LAMP
EFFECTIVE COVID-19 VIRUS PREVENTION

44x17.5cm

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ AVE A.E.
ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3 | 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΘΗΝΑ | ΕΛΛΑ∆Α I 210 8092500

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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Premium σειρά Tea Matcha από την KSD
Η Tea Matcha
αποτελεί μια
premium σειρά
hotel amenities
της εταιρείας
KSD, που διακρίνεται για το εκλεπτυσμένο άρωμα
και τις λεπτές
υφές της. Έχει
σύνθεση με εκχύλισμα από πράσινο τσάι Matcha,
το οποίο περιέχει
πάνω από 10 με
15 φορές τα συνολικά θρεπτικά
συστατικά, όπως
βιταμίνες, μέταλλα και πολυφαινόλες σε σύγκριση με το παραδοσιακό τσάι, αλλά και
συγκριτικά με άλλα δημοφιλή βότανα.
Όλα τα προϊόντα της εταιρείας είναι go green, paraben free, mineral oilfree, καθώς
και πλήρως εναρμονισμένα με το νέο Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένα από
μεγάλους ελεγκτικούς ιταλικούς οίκους και παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης του
λογοτύπου του ξενοδοχείου ή ακόμα και η δημιουργία αρώματος σύμφωνα με τις
προτιμήσεις του επαγγελματία.

Νέα διοικητική ομάδα για τη Liknoss
Η Liknoss, ηγέτιδα
εταιρεία στα προϊόντα λογισμικού
και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημάτων κρατήσεων και εισιτηρίων σε Ελλάδα και
εταιρεία μέλος του
North Star Group,
με στόχο τη γρήγορη επέκταση
της στις διεθνείς αγορές και το μετασχηματισμό της σε έναν από τους κορυφαίους
παγκόσμιους τεχνολογικούς οργανισμούς στον κλάδο του Travel & Entertainment
ανακοινώνει τη νέα διοικητική της ομάδα.
Νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο κ. Gareth Hughes, υψηλόβαθμο στέλεχος του ναυτιλιακού κλάδου με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.
Νέος Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο κ. Μιχάλης Μαυρόπουλος, ανώτατο διοικητικό στέλεχος με πολύχρονη εμπειρία σε διαφορετικές διευθυντικές θέσεις στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Οικονομικός Διευθυντής παραμένει ο κ. Κώστας Λαβάντ, υψηλόβαθμο στέλεχος που
κατείχε με επιτυχία σημαντικές θέσεις αυξημένης ευθύνης στον τομέα της Πληροφορικής, της Συμβουλευτικής και της Τραπεζικής.
Νέος Εμπορικός Διευθυντής αναλαμβάνει ο κ. Ευάγγελος Χρυσοχόος και θα είναι
υπεύθυνος για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της στρατηγικής της εταιρείας
όσον αφορά στη διαχείριση του πελατολογίου.

Τον οικογενειακό
τουρισμό προωθεί το
υπουργείο Τουρισμού
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε το υπουργείο Τουρισμού με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser της
Βρετανικής Κολομβίας, στον Καναδά.
Στόχος της συνεργασίας είναι να αναπτυχθούν νέες τεχνολογικές εφαρμογές που θα
στοχεύουν στην προώθηση του οικογενειακού τουρισμού και στην ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος της Ελλάδας ως μέρος
της οικογενειακής τουριστικής εμπειρίας.
Μέσω των εφαρμογών, τα μνημεία και η
ιστορία της χώρας μας θα είναι προσβάσιμα
και θελκτικά σε κάθε μέλος μιας οικογένειας που επισκέπτεται την Ελλάδα, καθώς
μέσα από φορητές συσκευές (iOS και
Android) θα πλοηγούν παιδιά ηλικίας από 4
έως 14 ετών σε 12 αρχαιολογικούς χώρους
της Ελλάδας. Οι εφαρμογές θα είναι προσαρμοσμένες σε σειρά γλωσσών ώστε να
απευθύνονται σε όσο το δυνατό περισσότερους ξένους επισκέπτες, καθώς βέβαια και
στην ελληνική γλώσσα για το εγχώριο κοινό.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΈΣ ΑΠΌ ΤΗ VISION
ΜΑΥΡΙΔΆΚΗΣ
Η Vision Μαυριδάκης διαθέτει στα ξενοδοχεία το σύστημα ηλεκτρονικών κλειδαριών
με το brand name VIMLOC, που μπορεί
να δώσει λύση σε απαιτήσεις διαχείρισης
ξενοδοχείου όπως έλεγχος χρόνου πρόσβασης, έλεγχος πρόσβασης σε περιοχή,
κτήριο, ασανσέρ, κοινόχρηστους χώρους
κλπ. Το σύστημα ηλεκτρονικών κλειδαριών
αποτελείται από την ηλεκτρονική κλειδαριά, τον προγραμματιστή καρτών, τον
εξοικονομητή ενέργειας του δωματίου, το
συσκευή λήψης συμβάντων, το χρηματοκιβώτιο, τον καρταναγνώστη για ασανσέρ,
τον καρταναγνώστη για κοινόχρηστους χώρους, την κάρτα κλειδί και το λογισμικό.
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Dispenser μπάνιου από την Aqua Energy

ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΠΆΝΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΖΊΝΑ
ΑΠΌ ΤΗΝ BAKLATSIDIS BROS

Η εταιρεία Aqua Energy διαθέτει
μια μεγάλη ποικιλία από αξεσουάρ μπάνιου σε προσιτές τιμές και
πολλά σχέδια, σε κομψό σχεδιασμό, προκειμένου να καλύψει τα
ανάγκες του επαγγελματία. Στο
χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνεται
και το dispenser μπάνιου SD-680
Gloria, που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να εξυπηρετήσει τις καθημερινές ανάγκες και να προσδώσει κομψότητα στον
χώρο. Είναι κατάλληλο για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους όπως τα ξενοδοχεία,
τα αποδυτήρια και οι τουαλέτες εστιατορίων.

Αφιέρωμα για την Ελλάδα δημοσίευσε το "Society"
Δεκαεξασέλιδο
αφιέρωμα στην
Ελλάδα δημοσιεύει στο νέο τεύχος
του, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020,
το εξαμηνιαίο αυστριακό περιοδικό
πολιτικών, οικονομικών, διπλωματικών, πολιτιστικών
και ιατρικών
θεμάτων "Society", το οποίο απευθύνεται σε αναγνώστες κυρίως από τον χώρο της
πολιτικής, της οικονομίας, του πολιτισμού και της διπλωματίας.
Αναλυτικά, το περιοδικό, το οποίο είναι δίγλωσσο (στη γερμανική και στην αγγλική
γλώσσα), στο αφιέρωμα του στην Ελλάδα, που συνοδεύεται από καλαίσθητες φωτογραφίες, περιλαμβάνει σειρά άρθρων με αναφορές, μεταξύ άλλων, σε γενικά και
ιστορικά στοιχεία για τη χώρα, στον τουρισμό της, στην ιστορία των Ελλήνων στη
Βιέννη, στην παρουσία της Ορθοδοξίας στην αυστριακή πρωτεύουσα. Σε άρθρο με
τίτλο "Ελλάδα: Η αρχαιότητα συναντά το παρόν" παρατίθενται γενικές πληροφορίες
και στοιχεία για τη χώρα, που συνοδεύονται από αντιπροσωπευτική παρουσίαση
ελληνικών νησιών, ενώ "Ζωντανή εκκλησία από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα", είναι ο
τίτλος στη δισέλιδη συνέντευξη του Μητροπολίτη Αυστρίας-Έξαρχου Ουγγαρίας και
Μεσευρώπης Αρσένιου.

Νέα καμπάνια για τα νησιά τον Αύγουστο
Στην τελική ευθεία βρίσκεται το πρόγραμμα προβολής των νησιών που επλήγησαν
από το προσφυγικό μεταναστευτικό, όπως τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ
Δημήτρης Φραγκάκης από το βήμα της εκδήλωσης για την προβολή της Σάμου, που
έλαβε χώρα στα γραφεία του οργανισμού.
Στις αρχές Αυγούστου θα ξεκινήσει η καμπάνια προβολής των νησιών Σάμος - Λέσβος - Κως- Χίος – Λέρος και θα συνεχίζει να τρέχει και την επόμενη χρονιά. Προς
την κατεύθυνση αυτή, τα κονδύλια που δόθηκαν ανέρχονται σε 2 εκατ. ευρώ και
στόχος αυτής της επικοινωνιακής πρωτοβουλίας είναι η αλλαγή της εικόνας των
νησιών (Rebranding) που μέχρι τώρα έχει σχηματιστεί ελέω των μεταναστευτικών
ροών. Στόχος του ΕΟΤ είναι η Ελλάδα να τρέχει καμπάνια επικοινωνίας σε όλη διάρκεια του χρόνου. φέτος, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά ο ΕΟΤ στις 15 Ιανουαρίου
ξεκίνησε την προβολή της Ελλάδας στις αγορές του κόσμου, που ως γνωστό η πανδημία άλλαξε τα δεδομένα και υπήρξαν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα προβολής
και επικοινωνίας.

Η εταιρεία Baklatsidis Bros διαγράφοντας μια επιτυχημένη πορεία περίπου 40 χρόνια, έχει καθιερωθεί ως
μια από τις μεγαλύτερες χονδρεμπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα στο
χώρο του μπάνιου και της κουζίνας.
Σύμφωνα με την εταιρεία «ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας και
του σχεδιασμού, επιλέγει επώνυμα
προϊόντα υψηλών προδιαγραφών από τους μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς
Οίκους.
Στη γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνονται είδη που επιλέχτηκαν
με αυστηρά ποιοτικά και αισθητικά
κριτήρια και αντανακλούν υψηλά ποιοτικά standards, καλύπτοντας κάθε
ανάγκη του πελάτη.
Έχοντας εξοπλίσει μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, όπως
Intercontinental, Hilton, Holiday Inn,
Hyatt Regency Casino, Macedonia
Airport, Macedonia Palace, Porto
Carras, κ.ά. η εταιρεία έχει αναδειχθεί ως ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές των Ελλήνων
ξενοδόχων.
Η υποστήριξη προς τον Έλληνα ξενοδόχο ισχύει πριν και μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Παρέχει πληθώρα προτάσεων σε κάθε έργο, δίνει δυνατότητες επιλογής
και εξασφαλίζοντας την επιτυχία του
έργου σε προσιτές τιμές.»
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Αναβαθμίζει τις υποδομές ο δήμος Λειψών
Δύο νέα έργα εγκαινίασε ο δήμος Λειψών στο πλαίσιο της νέας τουριστικής σεζόν,
στοχεύοντας έτσι στην ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών των επισκεπτών του
νησιού.
Αναλυτικότερα, το πιο πρόσφατο έργο ολοκληρώθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου και
αφορά τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής, ώστε μία από τις δημοφιλέστερες
παραλίες του νησιού, η παραλία της Λιεντού που βρίσκεται μόλις 5 λεπτά από το
λιμάνι, να είναι προσβάσιμη σε ΑμΕΑ, ένα έργο που θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων αλλά και των τουριστών των Λειψών
με αναπηρίες. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς
πόρους, μετά από ενέργειες του δήμου σε συνεργασία με τη ΜΟΔ ΑΕ.
Tο δεύτερο σημαντικό πρόσφατο έργο αφορά στο νέο αυτόνομο οικολογικό φωτιστικό δρόμου, που για πρώτη φορά σε πανελλήνια κλίμακα τοποθετήθηκε στους
Λειψούς.
«Το μέτρο της ποιότητας των ανθρώπων ενός τόπου είναι ο τρόπος που συμπεριφέρονται στους αδύναμους συμπολίτες τους αλλά και το περιβάλλον», δήλωσε ο δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος που προανήγγειλε την πρόθεση του Δήμου για νέες
δημιουργικές δράσεις στο μέλλον για το περιβάλλον και τις ευπαθείς ομάδες.

Ξενάγηση στην Ελλάδα από την πλατφόρμα
Discovergreeece.com

Στοχεύοντας στην προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος η Marketing
Greece ξανασυστήνει στο κοινό γνωστούς αλλά και λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς, στην ειδική ενότητα που έχει υλοποιήσει. Η πρωτοβουλία αυτή που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Eurobank έχει στόχο την ανάδειξη των ελληνικών
προορισμών και των εμπειριών που μπορεί να απολαύσει το ελληνικό κοινό στην
Ελλάδα. Η campaign page, που είναι στον "αέρα" στην ταξιδιωτική πλατφόρμα
Discovergreeece.com, μέσα από το περιεχόμενο της ξεναγεί το ελληνικό κοινό
στην αυθεντική Ελλάδα, μοιράζεται μαζί του ξεχωριστές εμπειρίες, αναδεικνύει τη
γαστρονομική ταυτότητα της χώρας μας και δίνει συμβουλές και ιδέες για ένα καλοκαίρι γεμάτο συναισθήματα και ανεκτίμητες στιγμές χαράς και χαλάρωσης. Επιλεγμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες, ταξιδιωτικές ιδέες και προορισμοί προσφέρουν στους
επισκέπτες της campaign page ένα εικονικό ταξίδι στην Ελλάδα, από άκρη σε άκρη,
αποκαλύπτοντας μικρά και μεγάλα μυστικά της χώρας μας.
Εκδότης-Διευθυντής
Κώστας Νόστης
Αρχισυντάκτρια
Ελένη Σαραντάκη
Στη Σύνταξη Συνεργάστηκαν:
Δηµήτρης Θωµαδάκης, Χριστίνα Κιτσάτη,
Πέτρος Κυπραίος, Καίτη Κωνσταντάκου,
Μάνος Κωνσταντινιάδης

Ανταποκριτές Εξωτερικού:
Otto Hansen, Markus Hoenig,
Dieter Hoenig (Γερµανία)
Υπεύθυνη Παραγωγής: Ελένη Καπιτσάκη
Dtp: Νίκος Χαλκιαδάκης
Διαφήµιση: Άκης Λιάντζουρας
Γραµµατεία: Έλλη Μαστροµανώλη
Λογιστήριο: Ανδρέας Λουλάκης

Πολυεστερικές πισίνες
από την Drago Pools
Η εταιρεία Drago Pools, που δραστηριοποιείται εδώ και 45 χρόνια στην
επεξεργασία και χρήση του πολυεστέρα εκμεταλλευόμενη την εμπειρία
της στο δύσκολο χώρο της ναυπηγικής, δημιούργησε μια νέα γραμμή
παραγωγής των fiberglass pools (πολυεστερικές πισίνες).
Οι πολυεστερικές πισίνες σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν με
γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική και την εξαιρετική ποιότητα.
Σύμφωνα με την εταιρεία, οι λόγοι για
να προτιμήσει ο πελάτης μια πολυεστερική πισίνα είναι οι εξής:
•	Πέντε φορές πιο ανθεκτική (ισχυρότερη) από τις παραδοσιακές
πισίνες
•	Γρήγορη τοποθέτηση 3-5 ημέρες αντί 8-12 εβδομάδες που χρειάζεται
μια χτιστή πισίνα
•	Περιορισμένη χρήση χημικών έως
και 40% λιγότερο
•	Λείες επιφάνειες - κουρμπαριστές
γωνίες δίνοντας έτσι μεγαλύτερη
ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος
•	Οικονομικότερη στην αγορά της
από 25-40%
•	Αντισεισμική
•	Λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.
Ανακύκλωση νερού 4 ώρες ημερησίως αντί για 8-10 ώρες
•	Ενσωματωμένα επίπεδα (σκαλοπάτια) στο ήδη υπάρχον σχέδιο της
εκάστοτε πισίνας, αποφεύγοντας
έτσι έξτρα κατασκευές
•	Έως και 50% λιγότερο συντήρηση
•	Δυνατότητα μετεγκατάστασης της
πισίνας σε νέο χώρο
•	Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
•	Διατήρηση υψηλών θερμοκρασιών
του νερού. Η πολυεστερική πισίνα
έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί
σαν «ισοθερμική» για αρκετές ώρες.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Smart Press
Μάγερ 11, 104 38, Αθήνα,
Τηλ.: 210 5201500, 5230000
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