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Γ. Τάσιος: «Ζήτημα ζωής 
και θανάτου» η αύξηση 
του ορίου ενίσχυσης 
των επιχειρήσεων
«Η πρόθεση της κυβέρνησης δια στό-
ματος του υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα για αύξηση του 
ορίου ενίσχυσης των επιχειρήσεων στα 
3 εκατ. ευρώ, είναι ένα θετικό μέτρο και 
ανοίγει ένα παράθυρο αισιοδοξίας μέσα 
στις συνθήκες ασφυξίας που βιώνουμε. 
Παράλληλα η άμεση εφαρμογή της 
συγκεκριμένης απόφασης στην Επιστρε-
πτέα Προκαταβολή 4, αναδεικνύεται 
πλέον σε "ζήτημα ζωής και θανάτου" για 
τον ξενοδοχειακό κλάδο που δίνει μάχη 
επιβίωσης, στερούμενος αντικειμένου 
δραστηριότητας.
Αυτά τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γρη-
γόρης Τάσιος με αφορμή την επιστολή 
προς το υπουργείο Οικονομικών, για την 
αξιοποίηση του νέου πλαισίου ενίσχυ-
σης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί 
από τις συνέπειες της πανδημίας.
Όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση της 
ΠΟΞ, φιλοδοξία είναι η επιστολή, μαζί 
και με τις υπόλοιπες προτάσεις της ομο-
σπονδίας, να δημιουργήσει το αποτελε-
σματικό πλαίσιο στήριξης που θα κρα-
τήσει ζωντανό το ελληνικό ξενοδοχείο 
και θα το βοηθήσει να συνεχίσει, μόλις 
οι συνθήκες το επιτρέψουν, τη μεγάλη 
προσφορά του στην ελληνική οικονομία 
και την κοινωνία, όπως έκανε όλα τα 
τελευταία χρόνια, πάντα σύμφωνα με τη 
σχετική ανακοίνωση.
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ΙΝΣΕΤΕ: οι κλίνες Airbnb έφτασαν αυτές των 
ξενοδοχείων

Η ποσοστιαία κατανομή μεταξύ κλινών σε 
καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και 
κλινών σε ξενοδοχεία για την περίοδο Ιούλι-
ος 2019 - Ιούνιος 2020, αποκαλύπτει ότι στο 
σύνολο της χώρας, ο αριθμός κλινών στα κα-
ταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ισούταν 
με αυτόν στα ξενοδοχεία. Αυτό είναι ένα από 
τα βασικά ευρήματα της νέας μελέτης του 

Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με θέμα: 
«Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά 
μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά». Σύμφωνα με τη μελέτη, στο σύνολο 
της χώρας, την περίοδο Ιούλιος 2019 - Ιούνιος 2020 υπήρξαν διαθέσιμα στις πλατ-
φόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb και HomeAway, 179 χιλιάδες καταλύματα 
με 854 χιλ. κλίνες. Διευκρινίζεται ότι έχουν ληφθεί υπόψιν μόνο καταλύματα που 
υπήρξαν διαθέσιμα στις πλατφόρμες Airbnb και HomeAway έστω και μια μέρα την 
εξεταζόμενη περίοδο. Συνεπώς, τα ανωτέρω μεγέθη απεικονίζουν τη μέγιστη δυ-
ναμικότητα των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
για 12 μήνες υπήρχαν συνεχώς διαθέσιμα 179 χιλιάδες καταλύματα με 854 χιλιάδες 
κλίνες, πάντα σύμφωνα με την έρευνα. 
Σε ό,τι αφορά στη διάρθρωση της προσφοράς, η Αττική, η Κρήτη και οι Κυκλάδες 
συγκεντρώνουν άνω του 50% των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, των υπνο-
δωματίων και των κλινών της χώρας. Από τα 179 χιλιάδες καταλύματα, το 89% ήταν 
αυτόνομα καταλύματα, το 2% δωμάτια ξενοδοχείων και το 9% ιδιωτικά δωμάτια σε 
μεγαλύτερο κοινόχρηστο σπίτι ή διαμέρισμα. Από τα 179 χιλιάδες καταλύματα, ο 
κύριος όγκος συσσωρεύεται στην Αττική (18%), στις Κυκλάδες (17%), στην Κρήτη 
(17%) και στο Ιόνιο (14%), ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το χαμηλό ποσοστό στα Δω-
δεκάνησα (5%). Παρόμοια είναι η εικόνα και στις διαθέσιμες κλίνες, όπου ο κύριος 
όγκος συσσωρεύεται στην Κρήτη (18%), στις Κυκλάδες (17%), στην Αττική (17%) και 
το Ιόνιο (14%). Στις Κυκλάδες - όπου ο αριθμός των καταλυμάτων είναι στα ίδια επί-
πεδα με την Αττική και την Κρήτη, αλλά λόγω του μεγαλύτερου μέσου μεγέθους οι 
Κυκλάδες υπερτερούν της Αττικής σε υπνοδωμάτια και κλίνες και είναι ισοδύναμης 
δυναμικότητας με την Κρήτη - υπάρχουν 3 φορές περισσότερα καταλύματα βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης και 3,5 φορές περισσότερες κλίνες απ’ ότι στα Δωδεκάνησα. 

Σε πολυτελείς υπηρεσίες στρέφονται οι Βρετανοί
Τις βασικές τάσεις που θα κυριαρχήσουν στα ταξίδια των Βρετανών για το επόμενο 
έτος αποκαλύπτει πρόσφατη έκθεση της Expedia. Οι Βρετανοί σε ποσοστό περισ-
σότερο από το 1/3, δηλώνουν ότι το επόμενό τους ταξίδι θα περιλαμβάνει πολυτε-
λείς υπηρεσίες. Επίσης, στο χάρτη μπαίνουν εκτός από την Ελλάδα και νέοι προο-
ρισμοί όπως είναι οι Μαλδίβες, η Γαλλική Πολυνησία, τα Μπαρμπέιντος, το Μεξικό, 
το Κο Σαμούι, ο Μαυρίκιος, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Αντίγκουα και Μπαρμπού-
ντα, η Αγ. Λουκία και η Ν. Αφρική. Οι αμέτρητες περιστάσεις που χάθηκαν κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, όπως τα γαμήλια ταξίδια και τα γενέθλια, έχουν οδηγήσει 
τους Βρετανούς να αναζητούν μελλοντικές ευκαιρίες για αυξημένες δαπάνες στα 
ταξίδια. Τα εσωτερικά δεδομένα δείχνουν ότι η διαμονή σε τετράστερα καταλύματα 
και άνω ήταν η δημοφιλέστερη επιλογή το 2020, ενώ η καθαριότητα αποτέλεσε τη 
βασικότερη ανησυχία των Βρετανών.
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Κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός στον 
κόσμο η Ελλάδα
Η Ελλάδα αναδείχθηκε από το Lonely Planet ως ο κορυφαίος γαστρονομικός προ-
ορισμός του κόσμου στην βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον διατροφή, για 
το 2021. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η αρθρογράφος Kate Armstrong «Οι Έλ-
ληνες είναι ‘’πράσινοι’’ για αιώνες. Η πανάρχαια συνήθεια της καλλιέργειας λαχα-
νικών, της συγκομιδής ελιών και της προετοιμασίας μεταξένιου ελαίου, και το μα-
γείρεμα με ντομάτες, φρέσκο ψάρι και άγρια χόρτα είναι ο κανόνας για τους πε-
ρισσότερους, είτε ζουν σε ένα νησί είτε στην ηπειρωτική χώρα. Εάν σε ένα χωριό 
δεν υπάρχει μοναδικό τοπικό φαγητό από ένα άγριο βότανο ή λαχανικό που παρά-
γεται στην περιοχή, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα έχουν τη δική τους εκδοχή 
για ένα πιο παραδοσιακό, εθνικό πιάτο. Με τις αγορές βιολογικών προϊόντων, τα 
άγρια βότανα και τα νησιωτικά θαλασσινά, η Ελλάδα είναι ο ακούσιος ηγέτης των 
πιο βιώσιμων τοπικών τροφίμων στον κόσμο’’ αναφέρει το Lonely Planet. 
Παράλληλα, η διάκριση από το βρετανικό National Geographic Traveler για την 
Αλόννησο, είναι διπλή. Αναδείχθηκε: στην 6η θέση μεταξύ των 35 κορυφαίων 
προορισμών παγκοσμίως που ο όμιλος προτείνει για εξερεύνηση («Best of the 
World: 35 incredible places to discover in 2021 and beyond») και στην 5η θέση 
από τους οκτώ καλύτερους αειφόρους προορισμούς («The Eight Best Trips for 
Sustainability») στον κόσμο.

Ανδρουλάκης: «Παρά τις ενισχύσεις €3 δισ. η TUI 
δεν πληρώνει τους ξενοδόχους»

Το ζήτημα της οικονομικής ασφυξίας ελλη-
νικών ξενοδοχειακών μονάδων εξαιτίας της 
απροθυμίας του τουριστικού κολοσσού TUI 
να πληρώσει τις υποχρεώσεις της, έθεσε ο 
ευρωβουλευτής κ. Νίκος Ανδρουλάκης, με 
ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Παρά το γεγονός ότι η TUI έλαβε από την 
γερμανική κυβέρνηση έκτακτη κρατική 
ενίσχυση ύψους € 3 δισ. εκμεταλλευόμενη 
το προσωρινό ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών 

ενισχύσεων εν μέσω πανδημίας, αποφάσισε να προχωρήσει σε μονομερή αναδρο-
μική αλλαγή των όρων πληρωμών της. Συγκεκριμένα, ενώ η εταιρεία όφειλε να 
εξοφλήσει τα τιμολόγια έως και δύο μήνες μετά την παροχή της υπηρεσίας από τις 
ξενοδοχειακές μονάδες, αποφάσισε μονομερώς να μεταθέσει το μεγαλύτερο μέρος 
των πληρωμών της κατά έξι μήνες, δηλαδή τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2021. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η μη εξόφληση των σχετικών τιμολογίων και ενώ οι πελάτες 
έχουν ήδη καταβάλει την αντίστοιχη πλήρη αξία των πακέτων στην εταιρεία, πέρα 
από το γεγονός ότι αποτελεί μία μορφή υποχρεωτικού δανεισμού, επιπλέον συνιστά 
αθέμιτη πρακτική.
Η απαράδεκτη ενέργεια της TUI, σε μια εξαιρετικά δύσκολη τουριστική σεζόν για τη 
χώρα, έρχεται να στραγγαλίσει ακόμη περισσότερο τις ελληνικές ξενοδοχειακές μο-
νάδες, μόλις έναν χρόνο μετά την κατάρρευση της Thomas Cook και των ολέθριων 
οικονομικών συνεπειών που προκάλεσε. 
Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Ανδρουλάκης ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφενός 
εάν η μη έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεων της TUI είναι συμβατή με το ισχύον 
ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, αφετέρου με ποιον τρό-
πο αυτή η συμπεριφορά θα επηρεάσει την κρίση της ως προς τη φερεγγυότητα της 
εταιρείας στο αναμενόμενο τρίτο αίτημά της, για έγκριση κρατικής ενίσχυσης από 
την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Τέλος, ο ευρωβουλευτής θέτει το θέμα της αναδρομικής και μονομερούς τροποποί-
ησης των συμβάσεων με τα ξενοδοχεία και κατά πόσο αυτή η συμπεριφορά συνιστά 
αθέμιτη μεταφορά εμπορικού κινδύνου προς τους Έλληνες ξενοδόχους, καθώς και 
εάν προβλέπονται μέτρα προστασίας και βοήθειας των επιχειρήσεων από τέτοιες 
πρακτικές, εν μέσω πανδημίας.

Νέα συνεργασία για 
την αναβάθμιση του 
ελληνικού ξενοδοχείου
Στην υπογραφή πρωτοκόλλου συ-
νεργασίας, με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα 
στον ιδιωτικό τομέα και στην Πολιτεία, 
όσον αφορά την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη στον ξενοδοχειακό κλάδο του 
τουρισμού, προχωρούν το υπουργείο 
Τουρισμού, το Ξενοδοχειακό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) και η νεοσύστα-
τη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 
«HOTELS FOR».
Πρόθεση των συμβαλλόμενων μερών 
της συμφωνίας είναι η προστασία, η 
ανάδειξη, η προβολή και η προώθηση 
του τουριστικού προϊόντος μέσα από 
την αναβάθμιση του Ελληνικού ξενο-
δοχείου και των καλών πρακτικών σε 
θέματα βιώσιμης, εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης και ανάπτυξης στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό.
Κάθε μέρος θα εισφέρει στο άλλο την 
ειδική τεχνογνωσία, την εμπειρία και 
τη θεσμική «θωράκιση» για την πιο α-
ποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση 
των ανωτέρω στόχων. Συγκεκριμένα, 
τα πεδία συνεργασίας των συμβαλλό-
μενων μερών αφορούν σε:
•  Από κοινού υλοποίηση του ολοκλη-

ρωμένου σχεδίου δράσεων ανάδει-
ξης, προώθησης και προβολής των 
στόχων 

•  Ενθάρρυνση για την ανταλλαγή τε-
χνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας, 
των πληροφοριών και των στατιστι-
κών στοιχείων που θα έχουν στη διά-
θεσή τους, καθώς και την από κοινού 
έκδοση σχετικών επιστημονικών με-
λετών 

•  Συνεργασία για την καθολική θέσπιση 
κινήτρων, παροχή εργαλείων, υιοθέ-
τηση δεικτών αξιολόγησης προόδου 
και επιδόσεων των μελών του ΞΕΕ

•  Εξέταση των δυνατοτήτων και των 
σκοπιμοτήτων της αμοιβαίας συμ-
μετοχής σε τουριστικές εκδηλώσεις 
που θα διοργανώνονται είτε από το 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος είτε από 
τρίτους (συνέδρια, τουριστικές εκθέ-
σεις, θεματικές εκδηλώσεις, και άλλα 
γεγονότα) στην Ελλάδα και σε χώρες 
ή περιοχές «δυνητικών επισκεπτών»

•  Συνεργασία για κοινές προγραμματι-
σμένες δράσεις, με στόχο την εκτενέ-
στερη και πολύπλευρη προβολή του 
τουρισμού κ.ά. 
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Πασχίζουν να επιβιώσουν οι αεροπορικές εταιρείες
Με σημαντικές απώλειες έχουν 
έρθει αντιμέτωπες οι αεροπορικές 
εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο, 
καθώς, σύμφωνα με τη Διεθνή 
ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ), θα 
χρειαστούν 70-80 δισ. δολάρια βο-
ήθειας για να επιβιώσουν από την 
κρίση του κορονοϊού, ή επιπλέον 
το ήμισυ του ποσού που έχουν ή-
δη λάβει από τις κυβερνήσεις. Πα-
ρά το γεγονός ότι οι εξελίξεις με 
το εμβόλιο προσφέρουν ελπίδα, η 
επιστροφή στα μαζικά ταξίδια απέχει ακόμα αρκετούς μήνες, σύμφωνα με τις αερο-
πορικές εταιρείες. Κάποιες θα πασχίσουν να επιβιώσουν στη διάρκεια του χειμώνα 
του βόρειου ημισφαιρίου, μια εποχή που παραδοσιακά έχουν μικρότερα κέρδη. Στο 
μεταξύ, η νέα έξαρση των κρουσμάτων της COVID-19 και οι περιορισμοί στα ταξίδια 
σκίασαν περαιτέρω τις οικονομικές προοπτικές του κλάδου, ο οποίος, όπως έχει 
προβλέψει η IATA, αναμένεται να χάσει φέτος 87 δισ. δολάρια. Η IATA έχει προβλέ-
ψει μια επίπονη, αργή ανάκαμψη με την κίνηση να επιστρέφει στα προ της κρίσης 
επίπεδα μόλις το 2024 και τους αριθμούς επιβατών να είναι μειωμένοι κατά 30% την 
επόμενη χρονιά. Αλλά και αυτό μπορεί να αποδειχθεί αισιόδοξο. Εκτιμάται ότι η αε-
ροπορική κίνηση θα είναι στο 33% του επιπέδου της το 2019 στα τέλη του 2020 και 
στη συνέχεια στο 50-60% στα τέλη του 2021.

Προετοιμάζεται η Αμοργός για τη νέα τουριστική 
περίοδο

Σε πλήρη εξέλιξη οι δράσεις του δή-
μου Αμοργού για την νέα τουριστική 
περίοδο με την αντιδήμαρχο τουρι-
σμού Καλλιόπη Δεσποτίδη να πραγ-
ματοποιεί συνολικά 16 διαδικτυακές 
συναντήσεις με επαγγελματίες από 
την Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Γαλλία, την Αργεντινή, την Ισπανία, 
την Ιταλία, την Βουλγαρία και την 
Πολωνία, στο πλαίσιο καμπάνιας 

ενημέρωσης των μοναδικών στοιχείων ενδιαφέροντος του προορισμού.
«Μέσα από τις ιδιαίτερες έως αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στον τουρισμό 
λόγω της πανδημίας, στην Αμοργό δεν έχουμε σταματήσει να οραματιζόμαστε και 
να σχεδιάζουμε την καλύτερη δυνατή προβολή του νησιού στις διεθνείς αγορές. 
Στόχος μας είναι να καταστεί η Αμοργός ο προορισμός που θα αποτελέσει την 
πρώτη επιλογή χιλιάδων επισκεπτών» δήλωσε η κα. Δεσποτίδη. ΠΟΞ: προτείνει τρόπους 

για την επιβίωση του 
κλάδου
Την οικονομική ενίσχυση των ξενοδοχεί-
ων ζητά η ΠΟΞ με επιστολή της προς τα 
υπουργεία Οικονομικών και Τουρισμού, 
προκειμένου ο κλάδος να επιβιώσει και 
να δώσει το παρόν την επόμενη ημέρα. 
Σύμφωνα με την επιστολή «Θα πρέπει 
άμεσα να βρεθούν τρόποι οικονομικής 
ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Αυτό θα 
μπορούσε να γίνει 
α.  με την ανάλογη αναπροσαρμογή του 

ορίου της Επιστρεπτέας Προκατα-
βολής (ή τον σχεδιασμό ενός άλλου 
ανάλογου χρηματοδοτικού εργαλεί-
ου), καθώς αυτή αποδείχθηκε εκ των 
πραγμάτων ιδιαίτερα επιτυχημένη,

β.  με την παράταση της ρύθμισης της 
επιδότησης των τόκων (ρύθμιση ομοί-
ως ιδιαίτερα θετική), αλλά κυρίως

γ.	 με την άμεση επιχορήγηση των ε-
πιχειρήσεων για τις ζημιές που πα-
ρουσίασαν μέσα στις πρωτόγνωρες 
αυτές συνθήκες που καλούνται να 
διαχειριστούν. Θυμίζουμε πως στο 
παρελθόν είχε προβλεφθεί η παροχή 
επιχορήγησης για την κάλυψη μέρους 
της απώλειας των εσόδων των επι-
χειρήσεων - και μάλιστα σε συνθήκες 
που δεν είχαν την οποιαδήποτε σχέση 
με τον «υγειονομικό πόλεμο» που σή-
μερα καλούμαστε να διαχειριστούμε. 
Ανάλογες γενναίες αποφάσεις πρέπει 
να ληφθούν και σήμερα για να μπο-
ρέσει ο κλάδος μας, ο οποίος «έβαλε 
πλάτη» όλα τα χρόνια της κρίσης και 
στήριξε Απασχόληση και Δημόσια Έ-
σοδα.»

Στη μάχη κατά του κορονοϊού οι ξενοδόχοι 
Θεσσαλονίκης
Ανακοίνωση όπου αναφέρει ότι συμμετέχοντας στη μάχη με τον κορονοϊό και 
ανταποκρινόμενη στις εξαιρετικά κρίσιμες στιγμές που βιώνει η πόλη, η Ένωση Ξε-
νοδόχων Θεσσαλονίκης θα καλύψει μέσω των μελών της όλες τις φιλοξενίες που 
της έχουν ζητηθεί αναφορικά με τη διαμονή νοσηλευτών που εθελοντικά πρόκειται 
να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές ΜΕΘ", εξέ-
δωσαν οι ξενοδόχοι της πόλης.
Μάλιστα ευχαριστούν τα μέλη που έχουν ήδη ανταποκριθεί, "προσφέροντας ανιδι-
οτελώς τις υπηρεσίες τους", όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Τετάρτη 25 /11 /2020
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Νέες τάσεις στην παγκόσμια ζήτηση 
ταξιδιού 

Η Tripadvisor και η 
Phocuswright δημοσίευσαν έ-
ρευνα σχετικά με τις μεταβαλ-
λόμενες τάσεις στην παγκό-
σμια ζήτηση ταξιδιού και τις 
συμπεριφορές των ταξιδιωτών, 
καταγράφοντας τον δρόμο της 
ανάκαμψης της βιομηχανίας 
μετά την τρέχουσα πανδημία 
κορωνοϊού. Τα βασικά ευρή-
ματα της έκθεσης περιλαμ-

βάνουν τα εξής: μετά από θετικά σημάδια ανάκαμψης στα εγχώρια 
ταξίδια αναψυχής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η ζήτηση για 
ξενοδοχεία και καταλύματα μειώνεται πλέον σε ορισμένες αγορές, 
καθώς τα ποσοστά κρουσμάτων κορωνοϊού αυξάνονται. Η Ευρώπη 
γνώρισε την ισχυρότερη ανάκαμψη ταξιδιών αναψυχής κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, η πρόσφατη επανεισαγωγή τα-
ξιδιωτικών περιορισμών σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο έριξε τη ζήτηση. Στις ΗΠΑ, η εγχώρια ανάκαμψη 
ξενοδοχείων ήταν πιο αργή αλλά πιο σταθερή από τις μεγάλες αγο-
ρές στην Ευρώπη. Μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, οι 
χρήστες αναζήτησης ξενοδοχείων στις Η.Π.Α. ξεπέρασαν εκείνους 
της ίδιας εβδομάδας του 2019. Η εμπιστοσύνη στο ταξίδι ήταν υ-
ψηλότερη μεταξύ των ερωτηθέντων στις ΗΠΑ (48%) δήλωσαν ότι 
αισθάνονται πιο σίγουροι ότι θα ήταν ασφαλές να ταξιδέψουν τους 
επόμενους τρεις μήνες σε σύγκριση με τους προηγούμενους τρεις 
και χαμηλότερη μεταξύ των ερωτηθέντων στην Ιταλία (μόλις 12%).

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΤΑΞΙΔΕΨΑΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

Να	ταξιδέψουν	νοερά	στη	Χαλκιδική,	μέσα	από	τις	
γεύσεις	των	τοπικών	προϊόντων	που	τους	προσέ-
φερε	ο	Τουριστικός	Οργανισμός	Χαλκιδικής,	είχαν	
την	ευκαιρία	τα	μέλη	των	47	Μόνιμων	Αντιπρο-
σωπειών	καθώς	και	τα	μέλη	της	Γραμματείας	του	
Συμβουλίου	της	Ευρώπης.	Πρόκειται	για	μια	πρω-
τοβουλία	που	έγινε	στο	πλαίσιο	της	Προεδρίας	
της	Ελλάδας	στην	Επιτροπή	Υπουργών	του	Συμ-
βουλίου	της	Ευρώπης	(Μάιος-Νοέμβριος	2020),	
με	τη	συνδρομή	της	Περιφερειακής	Ενότητας.
Όπως	αναφέρει	σχετική	ανακοίνωση,	η	χώρα	μας	
ανέλαβε	σε	μια	εξαιρετικά	δύσκολη	συγκυρία,	να	
ηγηθεί	ενός	Διεθνούς	Οργανισμού,	θέτοντας	ως	
κύρια	προτεραιότητα	την	προάσπιση	των	ανθρώ-
πινων	δικαιωμάτων,	και	των	αρχών	της	δημοκρα-
τίας	και	του	κράτους	δικαίου	σε	συνθήκες	παν-
δημίας.	«Προς	την	αντιμετώπιση	των	πολλαπλών	
προκλήσεων	που	αντιμετωπίζει	η	Ευρώπη	αλλά	
και	ολόκληρη	η	υφήλιος,	η	Ελλάδα	έχει	αναλάβει	
πολλές	πρωτοβουλίες,	σε	πολιτικό	και	διπλωματι-
κό	επίπεδο,	αλλά	και	την	ανάδειξη	της	πολιτιστι-
κής	κληρονομιάς,	σε	όλα	τα	επίπεδα:	τουρισμός,	
προβολή	των	τοπικών	κοινωνιών	και	της	παραδο-
σιακής	οικονομίας,	μέσα	από	την	οργάνωση	γευ-
σιγνωσίας	τοπικών	προϊόντων.»	

Τετάρτη 25 /11 /2020

https://www.hoteliernews.gr


Info: D-Link Hellas, 213-0020352

Group Temperature 
Screening Camera Kit
Σύστηµα έξυπνης αναγνώ-

ρισης ανθρώπων µε πυρετό. 

Με την προηγµένη τεχνολογία 

υπέρυθρης θερµικής απεικό-

νισης της D-Link, µπορείτε να 

επιθεωρείτε ταυτόχρονα µε-

γάλο πλήθος ανθρώπων που 

συρρέουν στο χώρο σας και 

να διακρίνετε σε πραγµατικό 

χρόνο εκείνους µε αυξηµένη 

θερµοκρασία.

Το D-Link DCS-9500T είναι µια ολοκληρωµένη λύση 

που περιέχει µια θερµογραφική κάµερα, έναν βαθµονο-

µητή µαύρου σώµατος και εξειδικευµένο λογισµικό.

Η ολοκληρωµένη σουίτα εφαρµογών περιλαµβάνει την 

καταγραφή και αναγνώριση προσώπων, αναφορά δε-

δοµένων θερµοκρασίας, στατιστική αναφορά καθώς 

και εκτεταµένη ανάλυση ανάλογα µε την ηλικία, το φύ-

λο, την ώρα και τον τύπο. Μία real-time παρακολούθη-

ση που σας ενηµερώνει άµεσα για κάθε συµβάν. 
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ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ: πυρανίχνευση και 
ασφάλεια στο Vathi Cove Luxury Resort & 
Spa 
Η εταιρεία Ζαριφόπουλος Α.Ε. ανέλαβε και υλοποίησε την προμήθεια, 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία συστημάτων Πυρανίχνευ-
σης, Ασφαλείας, CCTV και πυροσβεστικού εξοπλισμού τοπικής Κατά-
σβεσης, στο Vathi Cove Luxury Resort & Spa, στη Θάσο. Το διευθυν-
σιοδοτημένου τύπου σύστημα Πυρανίχνευσης αποτελείται από 143 
ανιχνευτές, 160 module επιτήρησης, 6 μπουτόν, 6 φαροσειρήνες και 
καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές του έργου. Το σύστημα Ασφαλεί-
ας είναι συμβατικού τύπου και αποτελείται από 15 ανιχνευτές κίνησης 
διπλής τεχνολογίας, εξωτερική φαροσειρήνα και πίνακα συναγερμού 
επεκτάσιμο στις 60 ζώνες. Το σύστημα CCTV είναι δικτυακού τύπου 
και αποτελείται από 9 κάμερες εξωτερικού χώρου με motorized φακό, 
3 κάμερες εσωτερικού χώρου και 2 NVR προβολής και καταγραφής 
καμερών. Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι της εταιρείας ACON και 
αφορά φορητούς πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές αλλά και κα-
νόνι πυρόσβεσης εκτόξευσης νερού. Τέλος, εγκαταστάθηκε σύστημα 
αυτόματης κατάσβεσης κουζίνας. Εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής, 
με την εμπειρία και τεχνογνωσία των εξειδικευμένων ανθρώπων της και 
με πορεία που εγγυάται την κάλυψη των αναγκών κάθε ξενοδοχειακής 
εγκατάστασης, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ στοχεύει στην απόλυτη ικανοποίηση 
του πελάτη, εξασφαλίζοντας συνθήκες άνεσης και ασφάλειας.

Αύξηση 3,3% στα ταξίδια των Κινέζων 
τουριστών στο εξωτερικό
Ετήσια αύξηση 3,3%, στα 155 εκατομμύρια ταξίδια σε προορισμούς 
στο εξωτερικό από την Κίνα, καταγράφηκε το 2019, σύμφωνα με μία α-
ναφορά που δημοσιοποιήθηκε από την Τουριστική Ακαδημία της Κίνας. 
Κατά την ίδια χρονιά, η οικονομική αποτίμηση της κατανάλωσης των 
Κινέζων τουριστών στο εξωτερικό, ξεπέρασε τα 133,8 δισεκατομμύρια 
δολάρια, καταγράφοντας αύξηση μεγαλύτερη του 2%, σε σύγκριση με 
την ίδια κατηγορία κατανάλωσης για το 2018. Τα ταξίδια εξωτερικού 
των Κινέζων τουριστών, τόσο σε άλλες ασιατικές χώρες, όσο και στην 
Ευρώπη, αυξήθηκαν το 2019.

Προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού από 
την MTC Group
Μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση του Θρησκευτικού Τουρισμού 
υπέγραψαν το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η MTC GROUP. Η δράση θα περιλαμβάνει δι-
αδικτυακές ομιλίες σε πραγματικό χρόνο κάθε Κυριακή από Πατέρες της 
Εκκλησίας μέσω της εφαρμογής YouTube. Η δράση αφ’ ενός θα τονώσει 
τον θρησκευτικό τουρισμό των περιοχών και θα τον γνωστοποιήσει σε ευ-
ρύτερο κοινό, αφ’ ετέρου θα δώσει τη δυνατότητα στο κοινό της πνευμα-
τικής ωφέλειας και της ενίσχυσής του στον καθημερινό του αγώνα. Στις 
ομιλίες θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και από την ομογένεια όπου 
κι αν βρίσκεται αφού θα έχει ενημερωθεί για τη δράση, ενώ μετά την ολο-
κλήρωσή τους θα υπάρχουν αναρτημένες στο κανάλι ώστε οποιοσδήποτε 
θα μπορεί να τις παρακολουθήσει σε μεταγενέστερο χρόνο. Το Ε.Ι.Ν.Οι. 
της Ι.Α.Α. θα αναλάβει να ενημερώσει το σώμα της Εκκλησίας, τόσο μέσω 
των δικών του διαύλων επικοινωνίας με Ιερείς Νεότητος, Στελέχη του ποι-
μαντικού έργου, οικογένειες και εθελοντές όσο και μέσω των εκκλησιαστι-
κών φορέων ενημέρωσης, με τους οποίους συνεργάζεται.

ΤΑ ARIA HOTELS ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΝ ΤΟ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ

Η	αλυσίδα	boutique	ξενοδοχείων	και	ανε-
ξάρτητων	κατοικιών	Aria	Hotels	ενίσχυσε	
την	παρουσία	της	στη	Δυτική	Μάνη,	με	την	
προσθήκη	ενός	καινούριου	project,	της	Villa	
NUPADI.	Πρόκειται	για	ένα	νέο	συγκρότημα	
αυτόνομων	κατοικιών	σε	κοντινή	απόσταση	
από	το	φαράγγι	της	Νούπαντης,	που	κατα-
λήγει	στην	παραλία	του	Φονέα.	Το	κατάλυμα	
είναι	χτισμένο	σε	υψόμετρο	120	μ.,	σε	από-
σταση	μόλις	4	χλμ.	από	τη	γραφική	Καρδα-
μύλη.	Με	τον	Ταΰγετο	να	διακρίνεται	στο	
πίσω	μέρος	της,	η	Villa	είναι	χτισμένη	σε	ένα	
εντυπωσιακό	θαμνώδες	σκηνικό	με	παλιά	
ελαιοχώραφα	και	ξερολιθιές,	ενώ	διαθέτει	
πανοραμική	θέα	στη	θάλασσα.	Ο	χώρος	δη-
μιουργήθηκε	με	πέτρα	και	πολυτελή	υλικά	
κατασκευής,	συνδυάζοντας	την	παραδοσια-
κή	αρχιτεκτονική	με	τις	σύγχρονες	ανέσεις.	
Εξωτερικά,	βρίσκεται	σε	απόλυτη	αρμονία	
με	το	περιβάλλον	ενώ	εσωτερικά,	αποπνέει	
μια	αίσθηση	διακριτικής	πολυτέλειας,	καθώς	
αξιοποιεί	high	tech	στοιχεία	και	minimal	
λεπτομέρειες.	Ιδανικός	προορισμός	για	επι-
σκέπτες	που	αποζητούν	πλήρη	ανεξαρτησία	
και	ιδιωτικότητα	στον	προσωπικό	τους	χρό-
νο,	η	Villa	NUPADI	μπορεί	να	λειτουργήσει	
ως	ενιαίο	κατάλυμα	με	δυνατότητα	φιλοξενί-
ας	έως	8	ατόμων,	αλλά	και	ως	δύο	πλήρως	
αυτόνομα	καταλύματα.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ «Ο ΜΥΛΟΣ ΤΏΝ ΞΏΤΙΚΏΝ»

Ο	Μύλος	των	Ξωτικών	με	ανάρτηση	στο	
Facebook	ενημέρωσε	του	πολίτες	πως	οι	
πόρτες	του	θα	παραμείνουν	κλειστές	τα	φε-
τινά	Χριστούγεννα.	Τα	περιοριστικά	μέτρα	
δεν	άφησαν	ανεπηρέαστο	το	μεγαλύτερο	χρι-
στουγεννιάτικο	θεματικό	πάρκο	της	Ελλάδας,	
αναγκάζοντας	το	να	αναστείλει	τη	λειτουργία	
του.	Μέσω	της	αισιόδοξης	ανακοίνωσης	του,	
ο	Μύλος	των	Ξωτικών	ανανέωσε	το	ραντεβού	
του	με	τους	επισκέπτες	για	τις	χριστουγεν-
νιάτικες	γιορτές	του	2021.	Ενώ	δεν	παρέλει-
ψε	να	ευχαριστήσει	τον	δήμο	Τρικκαίων	και	
τους	επισκέπτες	των	προηγούμενων	ετών	
για	τη	στήριξή	τους.	Ο	Μύλος	των	Ξωτικών	
άνοιξε	για	πρώτη	φορά	στο	κοινό	το	2011	με	
τη	στήριξη	του	Δήμου	Τρικκαίων,	χαρίζοντας	
για	εννέα	χρόνια	χαμόγελα	σε	μικρούς	και	
μεγάλους.

Τετάρτη 25 /11 /2020





Η επικοινωνία ποτέ δεν ήταν περισσό-
τερο σημαντική από ό,τι στον καιρό 
μας. Έχει γίνει ίσως το σημαντικότερο 
στοιχείο της ζωής μας αφού συνεχώς 
βλέπουμε, ακούμε, μαθαίνουμε, μοι-
ραζόμαστε και συνεργαζόμαστε. Στην 
τουριστική βιομηχανία, αυτή η διαδικα-
σία μας επιτρέπει να προσαρμοζόμαστε 
όπως ποτέ άλλοτε και εξασφαλίζει πως 
η φιλοξενία και τα ταξίδια θα βγουν 
από αυτή τη περιπέτεια πιο δυνατά από 
ποτέ. Καθώς όλοι τρέχουν να δημιουρ-
γήσουν τα πλαίσια για τα νέα στάνταρ 
για την επανεκκίνηση, πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα σε αυτή τη διαδικασία 
της επικοινωνίας. Πλατφόρμες όπως 
τα συστήματα Customer Relationship 
Management (CRM) και εργαλεία 
Business Intelligence (BI) είναι τα πιο 
δυνατά χαρτιά που εξασφαλίζουν πως 
αυτό θα γίνει με τον σωστό τρόπο. Βα-
σικές δυνατότητες ενός CRM θα βελτι-
ώσουν την προσέλκυση επισκεπτών και 
θα βοηθήσουν να προσαρμόσετε την 
επικοινωνία σας ατομικά με κάθε πελά-
τη με εύκολο τρόπο. Χρησιμοποιώντας 
αυτοματισμούς για την συλλογή δεδο-
μένων, την τμηματοποίηση, το δυναμικό 
περιεχόμενο, τις ευέλικτες καμπάνιες 
και την καταγραφή ενδιαφέροντος, τα 

ξενοδοχεία μπορούν να εντοπίσουν το 
κοινό τους με ακρίβεια. Έτσι μπορούν 
να γνωρίζουν πως το μήνυμά τους θα 
φθάσει στο κατάλληλο πελάτη.

Δείτε	παρακάτω	μερικούς	τρόπους	με	
τους	οποίους	το	CRM	θα	αυξήσει	τους	
επισκέπτες	αλλά	και	θα	τους	προσφέ-
ρει	σιγουριά	για	να	ταξιδέψουν	ξανά:

Τμηματοποίηση
Καθώς τα πλάνα για την επανεκκίνηση 
καταστρώνονται, είναι σημαντικό να 
καθοριστούν σε ποιες κατηγορίες θα 
απευθυνθούμε. Θα είναι οι ταξιδιώτες 
αναψυχής ή business ή και τα δύο; Θα 
είναι από το εξωτερικό ή από το εσω-
τερικό ή και από τα δύο; Όπως και να 
είναι καταγράψτε τα τμήματα που στο-
χεύετε σε κάθε φάση. Αυτό θα σας βοη-
θήσει να καθορίσετε με ποιόν πρέπει να 
επικοινωνήσετε σε κάθε στάδιο.
Οι αξιόπιστοι πελάτες του παρελθόντος 
μπορεί να έχουν αλλάξει σημαντικά 
μετά την πανδημία. Για αυτό σχεδιάστε 
τη στρατηγική σας με τα κατάλληλα 
εργαλεία ώστε να στείλετε το σωστό 
μήνυμα με αποτελεσματικότητα. Προ-
ετοιμαστείτε πως κάποιες φάσεις θα 
διαρκέσουν περισσότερο από άλλες. 

Αυτός ο σχεδιασμός θα επηρεάσει ά-
μεσα τις προβλέψεις εσόδων. Γι’ αυτό 
συντονιστείτε με το τμήμα κρατήσεων 
για να έχετε μια ρεαλιστική εικόνα. Α-
κολουθούν κάποιες ιδέες πως μπορείτε 
να χτίσετε την επικοινωνία σας με κάθε 
κοινό και να αυξήσετε το ενδιαφέρον 
τους και την αξιοπιστία σας ώστε να 
έχετε την μέγιστη πληρότητα.

Email marketing
Όταν ολοκληρώσετε το πλάνο τμημα-
τοποίησης, είστε έτοιμοι να αρχίσετε 
το μάρκετινγκ στις λίστες σας. Αν 
(ευτυχώς) κρατήσατε επαφή κατά τη 
διάρκεια της κρίσης με πελάτες και 
ενδιαφερόμενους τότε καλά πράξατε. 
Αν όχι τότε είναι η στιγμή να σπάσετε 
τη σιωπή σας. Οι άνθρωποι χρειάζονται 
να εμπιστευθούν πριν ξεκινήσουν να 
ταξιδεύουν ξανά, για αυτό μοιραστείτε 
μαζί τους τις ενέργειες που κάνατε για 
να εγγυηθείτε την ασφάλειά τους. Η 
ασφάλεια θα είναι ένας σημαντικός πα-
ράγοντας για αυτούς που σκέφτονται 
να κάνουν κρατήσεις, για αυτό έχετε 
υπόψη σας πως η επικοινωνία σας είναι 
πολύ σημαντική. Αν στοχεύσετε αυτούς 
που πρόσφατα ακύρωσαν κρατήσεις, 
το email marketing είναι ένας καλός 

«Πως να χρησιμοποιήσετε ένα CRM για την επαναλειτουργία του 
ξενοδοχείου και την προσέλκυση επισκεπτών»

Θωμάς Σλάμαρης
Sales Trainer & Business Coach
Zoho CRM Certified Consultant
Iwant2help training

ΑΠΟΨΗ



τρόπος να τους εμπνεύσετε να επα-
νέλθουν. Όπως είπαμε, σκεφθείτε τα 
διαφορετικά σενάρια και την κατάλληλη 
προσέγγιση για κάθε κοινό που προσδι-
ορίσατε.

Εmails προαφίξεων
Έχετε επιτυχία! Οι κρατήσεις άρχισαν 
σιγά-σιγά να έρχονται και πάλι. Αυτό 
είναι σπουδαίο νέο αλλά πως θα συνε-
χίσετε να τους εμπνέετε εμπιστοσύνη 
και θα αποφύγετε τυχόν ακυρώσεις; Τα 
πράγματα είναι πολύ πιθανόν να είναι 
πολύ διαφορετικά όταν φθάσουν (ειδικά 
για repeaters) και τώρα είναι η στιγμή 
να τους ενημερώσετε. Τα email πριν 
την άφιξη είναι ο καλύτερος τρόπος να 
εντείνετε την ανυπομονησία τους να έρ-
θουν αλλά και να προλάβετε εκπλήξεις 
από repeaters που “αλλιώς τα ήξεραν”. 
Έτσι μπορείτε να ενημερώσετε για 
δραστηριότητες, τοπικές διαδικασίες, 
δυνατότητες εστιατορίων, τρόπους εν-
διαίτησης όπως και γενικά σημαντικές 
αλλαγές σε:
•  Νέες ώρες λειτουργίας εστιατορίων
•  Διαδικασίες τακτοποίησης (τοποθέτη-

σης) στα εστιατόρια
•  Διαδικασίες στο Check in
•  Αλλαγές στα ωράρια του Room 

Service ή του καθαρισμού.
•  Αλλαγές στις μεταφορές από αερο-

δρόμιο ή λιμάνι
Όσο πιο επεξηγηματικοί μπορείτε να 
είστε σχετικά με τέτοιες αλλαγές τόσο 
καλύτερη θα είναι η συνολική εμπειρία 
των επισκεπτών. Να θυμάστε πως η 
συνολική εμπειρία του πελάτη σε όλο 
το ταξίδι του, είναι τώρα περισσότερο 
από ποτέ, σημαντική και θα κρατήσει 
την άγχος του στο ελάχιστο. Για να δη-

μιουργήσετε προσωποιημένα μηνύματα 
(πολύ σημαντικό για να αισθάνεται ο 
επισκέπτης μοναδικός για εσάς) χρησι-
μοποιήστε τις δυνατότητες του CRM να 
αξιοποιεί δυναμικά το περιεχόμενο του 
κάθε μηνύματος με το όνομα του κάθε 
πελάτη. 

Ερωτηματολόγια προ άφιξης
Για να προετοιμαστείτε για κάθε πελά-
τη, ίσως να χρειάζεστε κάποιες πληρο-
φορίες για αυτούς, όπως για την άφιξή 
τους, με ποιους θα συνταξιδεύουν, 
για τις αλλεργίες τους και τις ανάγκες 
μεταφοράς τους. Ποιός καλύτερος τρό-
πος από το να συμπληρώσουν κάποιες 
λίγες ερωτήσεις πριν την άφιξη τους; 
Τα ερωτηματολόγια πριν την άφιξη σας 
επιτρέπουν να ανοίξετε έναν διάλογο 
με τον επισκέπτη ώστε να εξασφαλί-
σετε την άνεσή του όταν φθάσει ενώ 
δείχνουν το ενδιαφέρον σας. Αποθη-
κεύοντας τις απαντήσεις του στο CRM 
θα καθοδηγήσει τις ενέργειές σας στην 
επανέναρξη και θα βελτιώσει την εμπει-
ρία του. Μερικά παραδείγματα ερωτή-
σεων θα ήταν:
•  Ποια ώρα σχεδιάζετε να είστε στο ξε-

νοδοχείο;
•  Με ποιο τρόπο θα έρθετε;
•  Χρειάζεστε να φροντίσουμε για τη με-

ταφορά σας;
•  Μήπως εσείς ή κάποιο μέλος της συ-

νοδείας σας χρειάζεται κάποια υπο-
στήριξη από το προσωπικό μας;

•  Υπάρχουν κάποιες τροφές που απο-
φεύγετε;

Προφίλ επισκεπτών
Τα προφίλ των επισκεπτών είναι ο α-
κρογωνιαίος λίθος του CRM. Ο πλούτος 

των στοιχείων που συλλέγονται επιτρέ-
πουν στους ξενοδόχους να μεγιστοποι-
ήσουν την ικανοποίηση των επισκεπτών 
από τη στιγμή που κάνουν την κράτησή 
τους. Από την τμηματοποίηση των εν-
διαφερόντων και των προτιμήσεων και 
την αποθήκευσή τους σε ένα κεντρικό 
σύστημα για κάθε πελάτη μπορείτε να 
κάνετε καλύτερο μάρκετινγκ, να αυξή-
σετε τα έσοδα και να βελτιώσετε τις 
λειτουργίες σας. Αξιοποιήστε τα προφίλ 
των πελατών για να στοχεύσετε σε 
αυτούς που είναι πιο πιθανό να ταξιδέ-
ψουν με βάση π.χ. την προτίμηση στην 
τοποθεσία ή το πόσο ξοδεύουν.

Επικοινωνία On-property
Η ανθρώπινη πλευρά της φιλοξενίας 
είναι αυτό που θα κινεί τους ανθρώπους 
να ταξιδέψουν και αυτό δεν θα αλλάξει. 
Τώρα όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
την αναγκαιότητα να κρατήσουμε απο-
στάσεις. Αυτό επηρεάζει την εμπειρία 
του πελάτη αλλά με την βοήθεια της 
τεχνολογίας και των αυτοματισμών μπο-
ρούμε να μειώσουμε όσο είναι δυνατόν, 
αυτό το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, 
ενώ οι πελάτες είναι in house, αυτο-
ματοποιημένα email μπορούν να τους 
ενημερώνουν για:
•  Αλλαγές στις κρατήσεις των εστιατο-

ρίων
•  Αλλαγές στη λειτουργία της πισίνας
•  Ενημερώσεις για τις προγραμματι-

σμένες μεταφορές τους
•  Νέα μενού σε εστιατόρια ή άλλες 

προσφορές
Οι αυτοματισμοί ενός CRM και άλλες 
τεχνολογίες που προσφέρουν ανέπαφες 
επικοινωνίες και συναλλαγές θα έχουν 
θετικό αντίκτυπο. Έχετε αυτό υπόψη 
σας όταν σχεδιάζετε και υπολογίζετε.

Παρακολούθηση και αναφορές
Τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό είναι το 
να παρακολουθείτε και να έχετε σωστή 
πληροφόρηση. Αν δεν έχετε τη δυνατό-
τητα να ελέγχετε την αποτελεσματικό-
τητα της στρατηγικής σας, είναι σαν να 
μην έχει γίνει τίποτα! Ενώ λειτουργείτε 
είναι ύψιστης σημασίας να μπορείτε 
να καταγράφετε την πρόοδο και την 
επιτυχία σας. Τα σύγχρονα συστήματα 
CRM σας δίνουν εύκολα λύσεις για να 
βλέπετε σε real time τα αποτελέσματα 
σας ώστε να προετοιμάζεστε, να σχε-
διάζετε, να δημιουργείτε και να επανα-
προσδιορίζετε κινήσεις για μια δυνατή 
επάνοδο. Εμείς σαν Zoho CRM Certified 
Consultants προσφέρουμε λύσεις ώστε 
τα ξενοδοχεία να εξασφαλίσουν μια δυ-
ναμική επανέναρξη. Επίσης βάζουμε τις 
βάσεις για ένα μέλλον πιο προσοδοφό-
ρο από ποτέ. Επικοινωνήστε μαζί μας 
για να μάθετε περισσότερα σχετικά με 
τα συστήματα CRM για ξενοδοχεία και 
μονάδες φιλοξενίας.
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«Παγώνουν» τα ταξίδια για τους 
Αμερικανούς
Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών (CDC) 
ανακοίνωσαν ότι συστήνουν στους Αμερικανούς να μην ταξιδέψουν κατά 
τη διάρκεια της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών την προσεχή εβδο-
μάδα προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της Covid-19 καθώς τα 
κρούσματα του νέου κορονοϊού αυξάνονται στη χώρα. Η ταξιδιωτική σύ-
σταση είναι μια "ισχυρή σύσταση" όχι απαίτηση, είπε ο αξιωματούχος των 
CDC Χένρι Γουόκ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με δημοσιογρά-
φους. Η κυβερνητική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι κάνει τη σύσταση αυτή 
μετά την έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες εβδομάδες που 
γνώρισαν πολλές Πολιτείες σε ολόκληρη τη χώρα. Τα CDC συνέστησαν 
να αποτραπεί η συνάθροιση με οποιονδήποτε δεν έχει ζήσει στο ίδιο σπι-
τικό για τουλάχιστον 14 ημέρες, την περίοδο επώασης για τον κορονοϊό. 
Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ανάρτησαν επίσης συστάσεις στον ιστότοπό 
τους σχετικά με το πώς οι πολίτες μπορούν να παραμείνουν ασφαλείς κα-
τά τη διάρκεια των διακοπών, απευθυνόμενοι στους Αμερικανούς που θα 
επιλέξουν να ταξιδέψουν.

Επικοινωνία Θεοχάρη με τον Σαουδάραβα 
ομόλογό του για τον τουρισμό
Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε τομείς, όπως ο τουρισμός και οι 
επενδύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Σαουδική Αραβία, αλλά και η 
ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας στις 
δύο χώρες, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής συνομιλίας του 
υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη με τον Σαουδάραβα ομόλογό του 
κ. Ahmed Aqeel Al-Khateeb.
Οι δύο υπουργοί προχώρησαν σε μία επισκόπηση της κατάστασης όσον 
αφορά στην αντιμετώπιση του COVID-19 στις δύο χώρες και συμφώνησαν 
στην ενεργοποίηση Μικτής Επιτροπής Τουρισμού. Επίσης συμφώνησαν 
και για τη συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων, έναν πολύ σημαντι-
κό τομέα και για τις δύο χώρες, μέσω του διορισμού ατόμων επαφής, 
με στόχο την περαιτέρω πρόοδο στο εν λόγω πεδίο ενώ συζήτησαν για 
την ελληνική πρωτοβουλία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και 
άλλα θέματα που άπτονται του Οργανισμού. Οι δύο άνδρες αναφέρθη-
καν και στα συμπεράσματα της Συνόδου των Υπουργών Τουρισμού της 
G20 που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την προεδρία της 
Σαουδικής Αραβίας, όπως «η ενθάρρυνση της εφαρμογής ασφαλών και 
απρόσκοπτων αρχών των ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένης της βελτιω-
μένης συνδεσιμότητας και της δημιουργικής χρήσης νέων τεχνολογιών 
για τη βελτίωση της ασφάλειας, της προστασίας και της εμπειρίας των 
ταξιδιωτών, η προώθηση της αειφορίας και η καλύτερη διαχείριση των 
επισκεπτών». Επιπλέον συζήτησαν και την πρόταση που είχε θέσει στο 
τραπέζι της Συνόδου της G20 τον περασμένο Οκτώβρη ο κ. Θεοχάρης για 
την επιτακτική ανάγκη χρήσης τεστ αντιγόνου (rapid test) στις διεθνείς 
αερομεταφορές.

Η Νάξος στην έκθεση 
τουρισμού WTM Virtual 2020
Θετικός ήταν ο απολογισμός των επαφών του 
Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που συμ-
μετείχε στην διεθνή έκθεση τουρισμού του 
κόσμου, WTM Virtual 2020. Ανταποκρινόμενος 
με συνέπεια στην πρωτοβουλία του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού να παρέχει τη δυνατό-
τητα δωρεάν συμμετοχής σε ορισμένο αριθμό 
επιχειρήσεων και φορέων, ο Δήμος ήταν ένας 
από τους ελάχιστους προορισμούς των Κυ-
κλάδων που άδραξαν την πολύτιμη ευκαιρία. 
Ο Δήμος διασφάλισε έγκαιρα το ψηφιακό του 
περίπτερο, του οποίου την παρουσία ενδυνά-
μωσε με την προσθήκη πληροφοριακού υλικού, 
βίντεο και καλαίσθητων φωτογραφιών, στοιχεία 
που λειτούργησαν μάλιστα ως την πλέον ελκυ-
στική «βιτρίνα» για τους χιλιάδες διαδικτυακούς 
επισκέπτες της εικονικής έκθεσης. Από 9 έως 
και 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε πλήθος 
συναντήσεων, έπειτα από εκτενή προεργασία 
σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρία 
συμβούλων μάρκετινγκ του Δήμου. Παρουσία 
του Αντιδημάρχου Τουρισμού κ. Βαγγέλη Κα-
τσαρά, έλαβαν χώρα «one to one» ενημερώσεις 
και παρουσιάσεις των προορισμών, των ειδικών 
μορφών τουρισμού, των τουριστικών υπηρεσι-
ών, της ιστορίας, των μνημείων και των παρα-
δόσεων, της γαστρονομίας και των φυσικών 
πόλων έλξης σε επιλεγμένους επαγγελματίες, 
ταξιδιωτικούς σπεσιαλίστες, δημοσιογράφους 
και ειδικούς διαμορφωτές στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Στο πλαίσιο αυτό, tour operators 
από ΗΠΑ, Αγγλία, Βραζιλία και Αυστραλία εκ-
δήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον. Επιπλέον δημο-
φιλείς bloggers αλλά και δημοσιογράφοι που 
συμβάλλονται με ΜΜΕ όπως το CNN travel, το 
National Geographic Ισπανίας και το μεγαλύτε-
ρο ταξιδιωτικό περιοδικό της Ελβετίας προτίθε-
νται να διερευνήσουν πιθανή επίσκεψη στα νη-
σιά, ο επικεφαλής Βρετανικού εκδοτικού ομίλου 
περιοδικών lifestyle και μόδας εντυπωσιάστηκε 
από την ποικιλομορφία των 5 προορισμών και 
ταξιδιωτικές τηλεοπτικές εκπομπές από Βραζι-
λία, Αγγλία και Μέση Ανατολή συμφώνησαν να 
συνεχίσουν την επικοινωνία με το ενδεχόμενο 
οργάνωσης γυρισμάτων σε Νάξο και Μικρές Κυ-
κλάδες στο μέλλον. 
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