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ΠΟΞ: παράλογη η αναπλήρωση εργαζομένων που 
αποχώρησαν στα ξενοδοχεία
Εντελώς παράλογη χαρακτηρίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων σε επιστολή της 
την υποχρέωση των ξενοδοχείων να αναπληρώνουν εργαζόμενους, οι οποίοι δεν έχουν 
αντικείμενο εργασίας και αποχωρούν για οποιονδήποτε λόγο, ζητώντας από το υπουργείο 
να επανεξετάσει το ζήτημα. Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΠΟΞ, «τόσο στο μέτρο της ενί-
σχυσης με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, όσο και στα προγράμματα ΤΕΠΙΧ 
ΙΙ, Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων και Επιδότησης Τόκων, προβλέπεται η υποχρέωση 
για τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Ωστόσο, ενώ στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή υπάρχει ρητή πρόβλε-
ψη-εξαίρεση πως «Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε 
η επιχείρηση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι 
λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις», αντίστοι-
χη πρόβλεψη δεν υπάρχει στα υπόλοιπα προγράμματα. Αντιλαμβάνεστε και εσείς πως τα 
ξενοδοχεία, τα οποία επί ένα σχεδόν έτος λόγω των μέτρων και περιορισμών που έχουν 
επιβληθεί παραμένουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τυπικά ή ουσιαστικά κλειστά, δεν 
είναι και λογικώς δυνατόν να υποχρεώνονται να αναπληρώσουν εργαζομένους, οι οποίοι 
για τον οποιονδήποτε λόγο αποχωρούν από τη θέση εργασία τους. Είναι παράλογο να αξι-
ώνεται να προσλάβουν έναν εργαζόμενο ο οποίος, μιας και δεν υπάρχει αντικείμενο εργα-
σίας, δεν θα εργάζεται, μόνο και μόνο για να πληρώνεται είτε από την επιχείρηση ή από το 
κράτος. Ήδη τράπεζες έχουν στείλει επιστολές σε ξενοδοχεία, ζητώντας τόκους κ.ά. λόγω 
της πρόβλεψης της παραπάνω αντικειμενικά αδύνατης προς εκπλήρωση υποχρέωσης. 
Αντιλαμβανόμαστε το γεγονός πως εξαρχής υπήρχε η συγκεκριμένη δέσμευση, αλλά σε 
μια δεύτερη χρονιά Covid-19, όπως αυτή που διανύουμε, με τα ξενοδοχεία κλειστά και με 
μηδενικούς τζίρους, προφανώς και δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Γρ. Τάσιος: «η σεζόν αρχίζει το δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του Ιουνίου»

Λίγο πριν το επίσημο άνοιγμα του Τουρι-
σμού, ο πρόεδρος της ΠΟΞ, κ. Γρηγόρης 
Τάσιος μετέφερε σε συνέντευξή του 
την έντονη ανησυχία των ξενοδόχων σε 
σχέση με την εξέλιξη των υγειονομικών 
δεδομένων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με 
τον κ. Τάσιο, «εμείς δεν είμαστε ακόμα 
στο πράσινο χρώμα του χάρτη. Ποιος θα 
κάνει κράτηση, εάν είμαστε στο κόκκινο»; 
Παράλληλα, εξήγησε πως είμαστε ακόμα 
μακριά από το να έχουμε, όπως είπε, κανο-
νικότητα στις κρατήσεις και στις πτήσεις. 
«Τα πράγματα αλλάζουν μέρα με την ημέ-

ρα. Σωστά έχει δοθεί ημερομηνία (14 Μαΐου) αλλά δεν θα ανοίξουν όλα τα ξενοδοχεία 
τότε. Για την πλειονότητα η σεζόν θα αρχίσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου», 
πρόσθεσε. «Εδώ είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου στα οικονομικά δεδομένα των επιχειρή-
σεων. Δεύτερη σεζόν covid και εφόσον ένα κατάλυμα δεν έχει εξασφαλίσει το 40 - 50% 
της πληρότητάς του, δεν έχει λόγο να ανοίξει», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Τάσιος 
επανέλαβε πως τα ξενοδοχεία χρειάζονται νέα εμπροσθοβαρή μέτρα για να επιβιώσουν 
και υπογράμμισε ότι ζητούμενο ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα είναι να οργανωθούν καλύ-
τερα τα χερσαία σύνορα. «Πριν γίνουμε καταγγελτικοί να λάβουν άμεσα μέτρα για την 
αναβάθμιση των χερσαίων συνόρων και τη στελέχωση τους, ώστε οι διελεύσεις να έχουν 
το λιγότερο χρόνο αναμονής» είπε. 

Αναμένει το επίσημο 
άνοιγμα η τουριστική 
βιομηχανία

Με το βλέμμα 
στραμμένο στην 
14η Μαΐου βαδί-
ζει η τουριστική 
βιομηχανία της 
χώρας, με τους 

φορείς του κλάδου να παρατηρούν 
ότι η έλευση των τουριστών θα 
έχει νόημα αν συνοδευτεί από τη 
μετακίνηση από νομό σε νομό. Η κ. 
Σβήνου ως πρόεδρος της Ε.Ξ. στην 
Κω εκφράζει την απορία της πως 
θα έλθει ο ξένος επισκέπτης, όταν 
το νησί δεν έχει πτήσεις τσάρτερ 
ακόμα. Στα ξενοδοχεία φέτος ση-
μαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν 
τα self tests στους εργαζόμενους, 
αναφέρει η κυρία Σβήνου και καλεί 
το κράτος να προνοήσει για το κό-
στος αυτών, αφού αυτό καταγρά-
φεται μεγάλο για τις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ξενοδοχείο με 1.000 άτομα προ-
σωπικό απαιτεί τουλάχιστον δαπάνη 
30.000 ευρώ το μήνα για self tests. 
Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη της 
τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα 
φέτος περνάει από τα αχαρτογρά-
φητα νερά της εξέλιξη της πανδη-
μίας, των εμβολιασμών στις κύριες 
δεξαμενές για την προσέλκυση του-
ριστών στην Ελλάδα, αλλά και τις 
πολιτικές που εφαρμόζει κάθε χώρα 
για τα ταξίδια. Αυτό που εξακολου-
θεί να ισχύει την δεδομένη χρονική 
στιγμή, είναι το γεγονός ότι οι κρα-
τήσεις για την Ελλάδα θα είναι όχι 
"last minute αλλά last second", όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρό-
εδρος της Ε. Ξ. Ηρακλείου Νίκος 
Χαλκιαδάκης. Σύμφωνα με την κυρία 
Σβήνου, 17 Μαΐου, αναμένονται οι 
πρώτες πτήσεις της TUI στην Ελ-
λάδα, ενώ η JET2 αναμένεται στην 
Ελλάδα στις 24 Ιουνίου. Τέλος ο κ. 
Τσιλίδης δηλώνει αισιόδοξος αλλά 
όχι υπεραισιόδοξος, απόρροια των 
προβλημάτων που υπάρχουν στους 
εμβολιασμούς σε Γερμανία και Γαλ-
λία, όπως αναφέρει.
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Θετικά μηνύματα Θεοχάρη από τη Μόσχα 
Θετικά αποτελέσματα για την επανεκκίνηση της τουριστικής δραστη-
ριότητας μεταξύ Ελλάδας-Ρωσίας απέφερε η επίσκεψη του υπουρ-
γού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη στη Μόσχα. Υψηλής σημασίας ήταν η 
συνάντηση του κ. Θεοχάρη με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών 
της Ρωσίας, αρμόδιο για θέματα τουρισμού, Dmitry Zverev. «Με τον 
αγαπητό κ. Dmitry Zverev συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε, άμεσα, 

στην αμοιβαία αναγνώριση των συμβατικών, έγχαρτων βεβαιώσεων εμβολιασμού, 
καθώς και σε τεχνικές συζητήσεις για την αναγνώριση των ψηφιακών πιστοποιητικών. 
Πολύ σημαντικό όμως είναι επίσης το ότι καταλήξαμε σε συμφωνία για την από κοινού 
προσπάθεια και την υποβολή αιτήματος προς τις αντίστοιχες υγειονομικές επιτροπές 
Ρωσίας και Ελλάδας, για την επέκταση του προγράμματος πτήσεων ανάμεσα στις δύο 
χώρες», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης. Κατά τη συνάντηση με τον κ. Zverev, ο υπουργός 
παρουσίασε τα 5 επίπεδα άμυνας τα οποία έχει ορίσει το υπουργείο Τουρισμού για 
την τουριστική περίοδο του 2021, κτίζοντας το απαραίτητο “τείχος προστασίας” για 
τη θωράκιση της υγείας των επισκεπτών, των εργαζομένων και των πολιτών. Από την 
πλευρά του ο κ. Dmitry Zverev χαιρέτησε τη θετική στάση εκ μέρους της Ελλάδας για 
το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V και ευχαρίστησε τον Έλληνα υπουργό Τουρισμού για 
την κατανόηση και τη συνεργασία. Παράλληλα, ύστερα από τη συνάντησή του με τον 
Έλληνα υπουργό, ο γενικός διευθυντής της TUI Russia, Taras Demura, δήλωσε ότι «το 
2021 θα μπορέσουμε να στείλουμε 300.000 τουρίστες σε ελληνικά θέρετρα. Προϋπό-
θεση γι' αυτό είναι Ρωσία και Ελλάδα να λάβουν όλες τις απαραίτητες αποφάσεις ώστε 
στις 14 Μαΐου να υπάρξει η επανέναρξη της εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ των χωρών 
μας χωρίς περιορισμούς». Ο κ. Demura διαβεβαίωσε τον κ. Θεοχάρη ότι η TUI Russia 
θα ξεκινήσει πτήσεις τσάρτερ στην Κρήτη από τη Μόσχα και το Αικατερίνμπουργκ, 
καθώς και στην Κέρκυρα από τη Μόσχα, το Ροστόφ-να-Ντονού και το Καζάν. Επιπλέον, 
η TUI Russia είναι έτοιμη να προσφέρει στους τουρίστες ταξίδια με τακτικές πτήσεις 
στην Αθήνα, στα θέρετρα της Χαλκιδικής, της Πελοποννήσου, στα νησιά της Ζακύνθου 
και στη Σαντορίνη.

Πράσινο φως από την Ε.Ε για τα ταξιδιωτικά 
πιστοποιητικά 
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν και επισήμως στην έκδοση ταξιδιωτι-
κών πιστοποιητικών Covid ως ένα βήμα για να ανοίξει ξανά ο τουρισμός το φετινό κα-
λοκαίρι και θα διαπραγματευθούν λεπτομέρειες με τους ευρωβουλευτές τον Μάιο. Τα 
πιστοποιητικά θα επιτρέψουν σ' αυτούς που έχουν εμβολιασθεί, που έχουν αναρρώσει 
από την Covid-19 ή που έχουν αρνητικό διαγνωστικό τεστ να ταξιδεύουν ευκολότερα 
μέσα στην ΕΕ. Οι 27 χώρες μέλη υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους να έχουν έτοιμο 
το πλαίσιο μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο πρέπει 
επίσης να συμφωνήσει στην πρόταση ώστε αυτή να τεθεί σε ισχύ, πρόκειται να διαμορ-
φώσει τη θέση του αργότερα αυτό το μήνα και οι τελικές συνομιλίες ανάμεσα στους 
ευρωβουλευτές, τους πρεσβευτές των χωρών και την Κομισιόν αναμένεται να αρχίσουν 
τον Μάιο. Οι χώρες της ΕΕ εργάζονται παραλλήλως για να διασφαλίσουν «ότι έχουν 
εφαρμοσθεί οι απαραίτητες τεχνολογικές λύσεις», αναφέρεται στην απόφαση των 27 
της ΕΕ.

Δύο τα πιθανά σενάρια 
για την ανάκαμψη του 
Τουρισμού 

Δύο πιθανά σενάρια υπάρχουν σύμ-
φωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Τουρισμού για το πότε θα αρχίσει 
η ανάκαμψη του τουρισμού σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Το ένα αφορά τον 
Ιούλιο και το δεύτερο τον Σεπτέμβριο. 
Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα 
του ΠΟΤ για τον αντίκτυπο της παν-
δημίας, τα παραπάνω σενάρια βασί-
ζονται σε αριθμό παραγόντων, όπως 
η πιθανότητα μεγάλης άρσης των 
περιορισμών μετακίνησης, η επιτυχία 
του εμβολιασμού και η εισαγωγή κοι-
νών πρωτοκόλλων όπως το EU Digital 
Green Certificate. Τα στοιχεία παρου-
σιάστηκαν στο πλαίσιο του webinar 
που διοργάνωσε ο Οργανισμός 
Τουρισμού Θεσσαλονίκης με θέμα: 
«Οδηγός επιβίωσης για την επανεκκί-
νηση του τουρισμού». Ο κ. Γκολφινό-
πουλος, Senior Project Specialist του 
ΠΟΤ, αναφέρθηκε στην Παγκόσμια 
Επιτροπή Κρίσεων Τουρισμού και τον 
σημαντικό ρόλο που έχει η Ελλάδα σε 
αυτήν, καθώς η εν λόγω επιτροπή συ-
ντονίζει τις ενέργειες της παγκόσμιας 
κοινότητας για την αντιμετώπιση του 
αντικτύπου που έχει η πανδημία στον 
τουρισμό. Σε αυτό συμβάλουν και 
μια σειρά εργαλείων που διαθέτει ο 
οργανισμός και βοηθούν στο συντονι-
σμό των δράσεων των χωρών, όπως 
ο Ανιχνευτής Πολιτικών του ΠΟΤ και 
το Πακέτο Τουριστικής Ανάκαμψης. 
Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και 
τα projects για την ανόρθωση του 
τουρισμού σε εθνικό και τοπικό-νη-
σιωτικό επίπεδο, βασισμένο στους 
πυλώνες της οικονομικής ανάκαμψης, 
μάρκετινγκ και προώθηση κατά τη 
διάρκεια και μετά την πανδημία, και 
την ισχυροποίηση των θεσμών και της 
ανθεκτικότητας του τουρισμού.

Τα καλύτερα ελληνικά νησιά για οικογενειακές 
αποδράσεις 
Τα δέκα καλύτερα ελληνικά νησιά για τις φετινές οικογενειακές διακοπές προτείνει το 
ταξιδιωτικό διαδικτυακό μέσο της Βρετανίας Family Traveller, με την Αλόννησο να είναι 
στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας. Το μεγαλύτερο φυσικό θαλάσσιο πάρκο της 
Ευρώπης και το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας είναι δύο από τις μοναδικές 
εκπλήξεις που επιφυλάσσει η Αλόννησος ως Covid-free τουριστικός προορισμός με 
συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η Τήλος, η Σκιάθος, η Αντίπαρος, η Λευκάδα, η Σύμη, τα 
Κουφονήσια, η Άνδρος, οι Παξοί και η Νάξος συμπληρώνουν τη λίστα για ιδανικές οικο-
γενειακές διακοπές στην Ελλάδα.
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 • 55 ίντσες

 • Ultra-slim design

 • 4K HDR για maximum 
   ευκρίνεια και ρεαλιστικά χρώµατα 

 • Ήχος υψηλής ποιότητας 
   Dolby Audio 

 • Android TV

 • Με λειτουργία Hotel Mode για 
   έλεγχο του περιεχοµένου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ:  43’’ € 339    |    50’’ € 419    |    55’’ € 469

Η νέα TCL55P615 σε "ταξιδεύει" 
στα καλύτερα µέρη! 
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«Κλείδωσαν» τα πρώτα ξενοδοχεία καραντίνας
«Κλείδωσε» η λίστα των πρώτων ξενοδοχείων ή καταλυμάτων καραντίνας σε 
Κρήτη, Μύκονο, Σαντορίνη, Κέρκυρα, Κω και Ρόδο που θα μισθωθούν αποκλει-
στικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπι-
σης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού για την τουριστική περίοδο 2021. 
Πιο συγκεκριμένα, στο Ηράκλειο Κρήτης δεσμεύθηκαν 95 δωμάτια, στην Κέρκυ-
ρα 84 δωμάτια, στην Κω 80 δωμάτια, στη Ρόδο 70 δωμάτια, στη Μύκονο 55 δω-
μάτια και στη Σαντορίνη 37 δωμάτια. Στο προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει 
σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και των αναδόχων, με ανάλυση των 
όρων και των προϋποθέσεων μίσθωσης.

«Στρώνουν» τραπέζι οι ξενοδόχοι στην Κρήτη 
Το τραπέζι σε παραδοσιακά προϊόντα «στρώνουν» ξενοδόχοι και παραγωγοί 
στην Κρήτη, συμμετέχοντας σε μία σημαντική δράση που υλοποιούν τα Επιμε-
λητήρια του νησιού και έχει ως βασικό στόχο να συνδέσει τον πρωτογενή τομέα 
με τον τουρισμό στηρίζοντας παράλληλα την τοπική οικονομία. Το 9ο παγκρήτιο 
φόρουμ διοργανώνουν τα τέσσερα Επιμελητήρια του νησιού, το Παράρτημα 
Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, οι Ενώσεις Ξενοδόχων Κρή-
της και ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Κρήτης. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, «το εγχείρημα έχει 
στεφθεί με μεγάλη επιτυχία κατά τις οκτώ προηγούμενες διοργανώσεις, έχει 
βραβευθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί πλέον θεσμό για την τοπική αγο-
ρά, καθώς έχει δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς ξενοδόχους να προμηθευτούν 
τοπικά προϊόντα απ’ ευθείας από τους παραγωγούς, χτίζοντας μια οικονομική 
συνεργασία με πολλαπλά οφέλη για τις δύο πλευρές». Η φετινή διοργάνωση 
σχεδιάστηκε και είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις συνθήκες της πανδημίας 
και θα διεξαχθεί διαδικτυακά το Σάββατο 24 Απριλίου 2021. 

Με ερωτηματικό φέτος 
οι διακοπές για τους 
Έλληνες
Μια σειρά από συνήθειες που υιοθετήθηκαν 
λόγω της εμφάνισης της πανδημίας του 
κορονοϊού αναμένεται να διατηρηθούν από 
μεγάλες ομάδες των καταναλωτών και μετά 
το 2021, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του 
ΙΕΛΚΑ. Αναφορικά με τις προβλέψεις των 
Ελλήνων σε σχέση με τις διακοπές, η έρευνα 
έδειξε ότι ένας στους τρεις καταναλωτές 
(30%) θα κάνει διακοπές όπως έκανε κάθε 
χρόνο. Ποσοστό 20% θα κάνει διακοπές, 
αλλά πιο περιορισμένα σε σχέση με τα προ-
ηγούμενα χρόνια ενώ ποσοστό 24% δεν θα 
κάνει διακοπές φέτος. Ένα αρκετά μεγάλο 
ποσοστό 27% δεν γνωρίζει ακόμα τι θα κάνει. 
Η πλειοψηφία σε ποσοστό 31% εκτιμά ότι θα 
έχει τη δυνατότητα να κάνει διακοπές τον Αύ-
γουστο, το 20% νωρίτερα από τον Ιούλιο και 
το 14% μετά το καλοκαίρι.

Τετάρτη 21 /4 /2021

https://www.hoteliernews.gr




Δημιουργήστε την απόλυτη εμπειρία 
διαμονής με προϊοντα της Fresh Line
Τα τελευταία 
χρόνια η συ-
μπεριφορά των 
ταξιδιωτών και 
οι απαιτήσεις 
τους από ένα 
ξενοδοχείο 
έχουν αλλάξει 
σημαντικά. Η 
πλειοψηφία 
των επισκεπτών 
αναζητά μια 
ολοκληρωμένη 
εμπειρία διαμο-
νής και δίνει ιδι-
αίτερη έμφαση 
στα amenities 
που προσφέρο-
νται στο μπάνιο. Οι πελάτες δεν ψάχνουν απλώς για ένα σαπού-
νι, ένα σαμπουάν ή ένα conditioner. Αναζητούν προϊόντα φυσικά, 
από τοπικές πρώτες ύλες και δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα αρώ-
ματα, τα οποία «σφραγίζουν» τις αναμνήσεις που οι επισκέπτες 
θα πάρουν μαζί τους.
Εμπιστευτείτε τη δύναμη των φυσικών προϊόντων
Amenities υψηλής ποιότητας για ξενοδοχεία που ανταποκρίνο-
νται στις νέες απαιτήσεις προσφέρει η Fresh Line, μια κορυφαία 
ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο του φυσι-
κού καλλυντικού από το 1992. Μέσα από μια μεγάλη γκάμα σε 
σαμπουάν, conditioner, αφρόλουτρα, χειροποίητα σαπούνια και 
προϊόντα για spa ο ξενοδόχος μπορεί να καλύψει πλήρως τις 
ανάγκες της επιχείρησής του, προσφέροντας αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες στους επισκέπτες. Οι σειρές Cotton & White Tea, 
Lemon & Grapefruit, Mojito και Aegean Sea Breeze, που διατί-
θενται σε πρακτικές ξενοδοχειακές συσκευασίες, αποτελούν 
ολοκληρωμένες λύσεις για το μπάνιο και υπόσχονται να «ξυ-
πνήσουν» τις αισθήσεις των επισκεπτών ανεξαρτήτως φύλου 
και ηλικίας. Παράλληλα, μοναδική αίσθηση αναζωογόνησης 
προσφέρουν τα προϊόντα Green Fig Muffin με πράσινο τσάι και 
Herbal Tea Cupcake με κάρδαμο και τσάι, καθώς πρόκειται για 
κωδικούς προσωπικής υγιεινής με πλούσια ενυδατική και αντιο-
ξειδωτική δράση.
Για το spa του ξενοδοχείου οι σειρές Galatea, Poseidon, Calypso 
και Apollo θα προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία χαλάρωσης και 
ευεξίας. Η Fresh Line διαθέτει επίσης στο χαρτοφυλάκιό της τα 
προϊόντα περιποίησης μαλλιών Cleo με την ευεργετική δράση 
του γιασεμιού που είναι ακόμα μια πρόταση που αναβαθμίζει τη 
διαμονή.
Amenities για υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
Τα ξενοδοχειακά amenities της Fresh Line αποτελούν μια εγ-
γυημένη επιλογή για ξενοδοχεία που επιθυμούν να παρέχουν 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες τους. Η εταιρεία 
χρησιμοποιεί φόρμουλες που περιλαμβάνουν πλήθος αιθέριων 
ελαίων, εκχυλίσματα, βιολογικά λάδια, βιταμίνες και δραστικά 
συστατικά με κλινικά αποδεδειγμένη δράση, που είναι σίγουρο 
ότι θα «απογειώσουν» την ταξιδιωτική εμπειρία και θα αφήσουν 
τις καλύτερες αναμνήσεις από το ξενοδοχείο.

«Πρωταγωνιστούν» τα βιωματικά 
ταξίδια μετά την πανδημία
«Σε μια περίοδο που η επιθυμία για αυθεντικές, βιωματικές 
εμπειρίες είναι πιο έντονη από ποτέ, οι δήμοι και οι τοπικές 
κοινότητες σε όλη τη χώρα έχουν τη μεγάλη ευκαιρία να 
αναδειχθούν σε επιτυχημένους προορισμούς και μοναδικά 
local brands». Αυτό τόνισε η πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα 
Γκερέκου, μιλώντας στο υβριδικό-ψηφιακό συμπόσιο. Ει-
δικότερα για τον τουρισμό, σημείωσε πως «σε όλους εμάς 
είναι πλέον σαφές ότι οι μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, 
που βασίζουν την πολιτική τους στην αειφορία και στην 
πράσινη ανάπτυξη, αποτελούν προτεραιότητα». Η πρόε-
δρος του ΕΟΤ απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην αναγνώρι-
ση του νέου τουριστικού τοπίου, μετά την πανδημία, υπο-
γραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Η οικονομία του βιώματος 
αποτελεί σήμερα την αιχμή του δόρατος στην παγκόσμια 
τουριστική βιομηχανία. Ο ταξιδιώτης δεν θέλει πλέον να 
είναι απλά επισκέπτης. Θέλει να μυηθεί στη φιλοσοφία, τα 
ήθη και τα έθιμα της τοπικής κοινωνίας, που τον φιλοξενεί. 
Με λίγα λόγια, θέλει να ζήσει σαν ντόπιος. Για τους λόγους 
αυτούς είναι η ώρα για δράση με συνέργειες, ταχύτητα, συ-
νοχή, συνέχεια και αναπτυξιακή προοπτική.»

Τετάρτη 21 /4 /2021
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Η axxion group εγγυάται κορυφαίο αποτέλεσµα στις ειδικές κατασκευές οµοιογενών 

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

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

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

Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Λεωφόρος Κρυονερίου 113, Κρυονέρι, 14568, Αττική | athens@axxion.gr | Τηλ.: +30 210 8160625 | Fax: +30 210 8160627
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Ο χώρος του ξενοδοχείου απαιτεί ειδικές κατασκευές από υλικά υψηλών προδια-
γραφών που συνδυάζουν αφενός τη χρηστικότητα και την ευκολία στον καθημερινό 
καθαρισμό και αφετέρου την υψηλή αισθητική και διακοσμητική αξία. Η εταιρεία 
axxion group, που δραστηριοποιείται στο χώρο από το 2000, μπορεί να ικανο-
ποιήσει πλήρως τις ανάγκες του ξενοδόχου, καθώς αναλαμβάνει την υλοποίηση 
κατασκευών για τη Reception, το εστιατόριο, το bar, τους πάγκους self service, τα 
έπιπλα δωματίων, το WC κ.ά., με τρόπο που το αποτέλεσμα να είναι απόλυτα προ-
σαρμοσμένο στις απαιτήσεις του επαγγελματία τόσο σε διαστάσεις και σχήματα, 
όσο και σε ακρίβεια παράδοσης βάση σχεδίων.

Ποιοτικά υλικά και άψογη κατασκευαστική εφαρμογή
Με μακρόχρονη εμπειρία και άριστη γνώση σε νέα υλικά με εξαιρετικές ιδιότητες, 
όπως τα Corian Solid surfaces, Ξύλο, Γρανίτης, Μάρμαρο, Quartz, HPL, Acrylics, 
Plexiglass, Wood panels, Inox και σίδηρος, η axxion group εξειδικεύεται στην ε-
πεξεργασία και εφαρμογή τους, επινοώντας τις κατάλληλες τεχνικά και αισθητικά 
λύσεις που χαρακτηρίζονται από άψογη κατασκευαστική εφαρμογή και αρτιότητα. 
Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει ξενοδοχεία, Δημόσιους και Δημοτικούς 
οργανισμούς, Τεχνικές Κατασκευαστικές εταιρείες, ναυτιλιακές, νοσοκομεία, τράπε-
ζες, αλυσίδες εστίασης, πολυκαταστήματα, και πλήθος ιδιωτών. Το όνομά της έχει 
συνδεθεί με σημαντικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως για παράδειγμα η 
αναβάθμιση του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς, η επένδυση όλων των ορόφων στα 
σημεία των lobby και τα ασανσέρ στο νέο κτιρίο της Beat στη Λεωφόρο Κηφισίας και 
η κατασκευή και τοποθέτηση των νέων Passport booths και Boarding counters του 
αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος.
Η axxion group αποτελεί εγγυημένη επιλογή για έργα όπως:
•  Γκισέ ταμείων, που συνδυάζουν ασφάλεια, ευκολία και αντοχή στη χρήση, ανά-

δειξη του Brand Name, διατήρηση στο χρόνο και ευκολία στις μετατροπές. 
•  Χώροι υποδοχής-Receptions για επαγγελματικούς χώρους και χώρους συνά-

θροισης, receptions και ταμεία σε οποιοδήποτε γεωμετρικό σχήμα, με μία ενιαία 
επιφάνεια χωρίς εμφανείς ενώσεις. 

•  Κατασκευές HORECA: στον κλάδο του Ξενοδοχείου, της Εστίασης και του Bar 
(HoReCa), έχει υλοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα κατασκευών με νέα υλικά που πλεο-
νεκτούν έναντι άλλων λόγω της ευκολίας στη χρήση, της καλαισθησίας και των 
ιδιοτήτων υγιεινής που διαθέτουν.

•  Καταστήματα και σημεία προβολής: stands, βιτρίνες, ή συνεχή ράφια με καμπυ-
λώσεις και κρυφό φωτισμό, τέλειοι κύκλοι χωρίς αρμούς και ενώσεις μπορούν να 
συνθέσουν μια ελκυστική κατασκευή που τραβά τα βλέμματα των πελατών. 

•  Έπιπλα για Χώρους εργασίας: λογότυπα, κρυφοί φωτισμοί αλλά και έπιπλα που 
δέχονται πάνω στις επιφάνειές τους την καθημερινή εργασία, εντυπωσιάζουν με 
τις ιδιαίτερες γραμμές τους και τα πολυτελή υλικά που τα αποτελούν. 

•  Κουζίνες & μπάνια: αν το ζητούμενο είναι η απουσία αρμών και ενώσεων συνή-
θως χρησιμοποιούνται ως βασικό υλικό τα Corian Solid Surfaces. Η εταιρεία χρη-
σιμοποιεί για πάγκους κουζίνας και μπάνιου υλικά όπως Quartz, Γρανίτη, Μάρμα-
ρο, HPL κ.ά. 

Παράλληλα, η axxion group αναλαμβάνει κατασκευές για πλοία και γιωτ, εσωτερι-
κές και εξωτερικές επενδύσεις κτιρίων, νοσοκομείων και εργαστηρίων και ειδικές 
κατασκευές με πρωτοπορία στο σχήμα και το στυλ, που ακολουθούν πιστά την 
έμπνευση και τις οδηγίες του μελετητή του έργου. 

Ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία  
με την υπογραφή της axxion group

Άνοιξαν πιλοτικά 
Νυμφαία και 
Προμαχώνας
Τέθηκε σε εφαρμογή η ΚΥΑ που προβλέ-
πει τη διέλευση τουριστών από τους συ-
νοριακούς σταθμούς του Προμαχώνα και 
της Νυμφαίας. Ο συνοριακός σταθμός 
της Νυμφαίας παρέμενε κλειστός όλους 
τους προηγούμενους μήνες για τους 
επισκέπτες των ιδιωτικής χρήσης επιβα-
τικών αυτοκίνητων και μόνο επαγγελμα-
τικά φορτηγά αυτοκίνητα μπορούσαν να 
περάσουν ελεύθερα. Με απόφαση των 
συναρμόδιων υπουργείων, άνοιξε πιλο-
τικά ο συνοριακός σταθμός και για τους 
επισκέπτες των ΙΧ αυτοκίνητων. Όπως 
αναφέρεσαι στο σχετικό ΦΕΚ, η είσοδος 
των τουριστών - επισκεπτών επιτρέπεται 
«υπό την προϋπόθεση αρνητικής διά-
γνωσης των εισερχομένων προσώπων 
σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό 
COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομή-
ντα δύο ωρών πριν από την άφιξή τους 
στην Ελλάδα, προσκόμισης της σχετι-
κής βεβαίωσης, καθώς και αρνητικής 
ανίχνευσής τους μετά από την υποβολή 
τους σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης α-
ντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) 
που θα διενεργούνται στα σύνορα». Οι 
ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις για είσοδο 
στη χώρα από τη Νυμφαία αφορούν και 
τον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα 
για τους πολίτες από χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης αλλά και τους ταξιδιώτες 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τη Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα και το Ισραήλ. Στην ίδια ΚΥΑ 
γίνεται σαφές ότι όλοι οι ταξιδιώτες προς 
την Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότη-
τας και τρόπου εισόδου στη χώρα μας, 
είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν 
την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger 
Locator Form), με τα πλήρη στοιχεία 
επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την 
άφιξή τους στη χώρα.

Τετάρτη 21 /4 /2021
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Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 
υψηλών προδιαγραφών από 
την P&P Ιατρικά
Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος οι ξενοδόχοι 
καλούνται να εφαρμόσουν με συνέπεια τα 
απαιτητικά υγειονομικά πρωτόκολλα, προ-
κειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια των 
επισκεπτών αλλά και του προσωπικού. Οι 
ανάγκες για πιστοποιημένα προϊόντα που θα 
εξασφαλίσουν τη συνολική υγιεινή του ξενο-
δοχείου και των ανθρώπων είναι αυξημένες, 
καθώς η νέα πραγματικότητα επιβάλλει να 
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον ξενοδοχει-
ακό εξοπλισμό για την προστασία από τον 
Covid-19.
H P&P Ιατρικά αποτελεί μια από τις πιο δυ-
ναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες στο χώρο 
των αναλωσίμων ιατρικών ειδών και του 
εξοπλισμού ιατρείων. Εν μέσω πανδημίας 
έχει δημιουργήσει και νέες συνεργασίες 
με τουριστικές επιχειρήσεις, όπως είναι τα 
ξενοδοχεία, ο κλάδος της εστίασης και του 
λιανεμπορίου ή οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, 
διαθέτοντας προϊόντα υψηλών προδιαγρα-
φών ατομικής προστασίας και απολύμανσης 
για κοινόχρηστους χώρους και δωμάτια. Στο 
χαρτοφυλάκιο της P&P Ιατρικά ο ξενοδόχος 
θα βρει μάσκες προστασίας και προσωπί-
δες, αντισηπτικά χεριών και είδη ιματισμού 
όπως γάντια, μπλούζες, ποδονάρια και κα-
πέλα για τους χώρους της κουζίνας. Παράλ-
ληλα, προσφέρονται απολυμαντικά επιφα-
νειών και υφασμάτων, προϊόντα απολύμαν-
σης χώρων και αντιμικροβιακοί τάπητες.
Η P&P Ιατρικά ιδρύθηκε το 2012 και εξελίσ-
σει διαρκώς την προϊοντική της σύνθεση, 
την ποιότητα των υπηρεσιών της και την α-
νταγωνιστικότητα των τιμών της, διαμορφώ-
νοντας έτσι την καλύτερη δυνατή εμπειρία. 
Στην P&P ιατρικά η απόλυτη εξυπηρέτηση 
αποτελεί δέσμευση για κάθε επαγγελματία 
που αναζητά εμπιστοσύνη και σεβασμό από 
τους συνεργάτες του αλλά και εξαιρετική 
ποιότητα υπηρεσιών για τη δουλειά του.

Upgraded: ο σύμμαχος του ξενοδόχου στη 
διαχείριση κρατήσεων
Η επαγγελματική διαχείριση των κρατήσεων, η αμεσότητα στην επικοι-
νωνία με τους πελάτες αλλά και η ελκυστική σύγχρονη εικόνα στο διαδί-
κτυο αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την προσέλκυση πελατών 
και την επιτυχία ενός ξενοδοχείου, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης όπως 
η παρούσα. Πολλά μικρά ξενοδοχεία και καταλύματα θα επιθυμούσαν 
να έχουν ένα τμήμα που να διαχειρίζεται τις κρατήσεις τους. Πολλές φο-
ρές όμως αυτό δεν είναι οικονομικά εφικτό ή δεν είναι εύκολο να βρεθεί 
το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτό, η Upgraded 
έρχεται να προσφέρει λύσεις στους ξενοδόχους που δεν έχουν τον απαι-
τούμενο χρόνο, την εξειδίκευση ή τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις.

Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και βελτίωση της online εικόνας
Η Upgraded αποτελεί μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε τουριστικά 
καταλύματα. Ειδικεύεται στη διαχείριση κρατήσεων, η οποία πλαισιώ-
νεται από υπηρεσίες marketing και από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 
στους ξενοδόχους που συνεργάζεται. Αναλαμβάνει να αναβαθμίσει τη 
διαδικασία διαχείρισης κρατήσεων, τη λειτουργία και την online εικόνα 
μικρών ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων. Μετά από 2.5 χρόνια 
λειτουργίας, αποτελεί ήδη το «τμήμα κρατήσεων» -και όχι μόνο- για πε-
ρισσότερα από 25 Τουριστικά Καταλύματα σε όλη την Ελλάδα.

Διαχείριση Κρατήσεων
Η Upgraded αναλαμβάνει την ολοκληρωτική διαχείριση και οργάνωση των 
κρατήσεων ενός ξενοδοχείου, είτε πρόκειται για απευθείας κρατήσεις, εί-
τε μέσω των online καναλιών κρατήσεων (booking,airbnb,expedia κ.ά.).

Marketing
Δημιουργεί μια σωστή και επαγγελματική εικόνα για την επιχείρηση στο 
διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και προβάλλοντας 
το ξενοδοχείο στα κατάλληλα μέσα. 
 
Συμβουλευτική υποστήριξη
Η Upgraded βρίσκεται συνέχεια δίπλα στον ξενοδόχο, ενισχύοντας την 
προσπάθειά του να οργανώσει τη λειτουργία του καταλύματος, συμβου-
λεύοντας τον και μεταφέροντας του το δικό της know-how. Στόχος είναι 
η οργάνωση στη λειτουργία του ξενοδοχείου, ώστε να ανταποκρίνεται 
στις υψηλές απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς.

Τετάρτη 21 /4 /2021
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Τους τελευταίους μήνες, ολόκληρος ο 
τουριστικός τομέας δραστηριοποιείται 
ιδιαίτερα στον εντοπισμό καινοτόμων 
υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών του και την 
υποστήριξη της εμπειρίας των επι-
σκεπτών της Ελλάδας. Το ψηφιακό 
μάρκετινγκ, η αποδιαμεσολάβηση, ο 
εκσυγχρονισμός, η παροχή βοηθητικών 
υπηρεσιών, η τεχνολογία, είναι στο 
επίκεντρο ενός συνεχώς αυξανόμενου 
ενδιαφέροντος που έχει σαν στόχο την 
αντιμετώπιση των αλλαγών που παρα-
τηρούνται στην συμπεριφορά και στις 
ανάγκες των ταξιδιωτών.
Για τους παραπάνω λόγους, η Manet 
Mobile Solutions, μια ιταλική εταιρεία 
που αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις που 
βοηθούν τους ξενοδόχους σε όλο τον 
κόσμο να βελτιώσουν την εμπειρία των 
πελατών τους και να αυξήσουν τα κέρ-
δη των ξενοδοχείων τους, εργάστηκε 
για την βελτιστοποίηση και την διεύρυν-
ση των τεχνολογικών λύσεων που προ-
σφέρει στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Μέσα σε αυτές τις λύσεις είναι και 
η εφαρμογή Manet, ένας ψηφιακός 
concierge που οι πελάτες των ξενοδο-
χείων μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δι-
αμονή τους. Με την εφαρμογή Manet, 

οι ταξιδιώτες έχουν πάντα διαθέσιμες 
βασικές πληροφορίες και στοιχεία επα-
φής του ξενοδοχείου τους, μπορούν να 
κάνουν κράτηση για όλες τις υπηρεσίες 
του ξενοδοχείου τους ανά πάσα στιγμή, 
μπορούν να συμβουλευτούν έναν πλήρη 
τουριστικό οδηγό του προορισμού (ση-
μεία ενδιαφέροντος, εστιατόρια, αξιοθέ-
ατα, εκδηλώσεις και μουσεία κ.λπ.) και 
μπορούν να επωφεληθούν από χρήσιμα 
ταξιδιωτικά εργαλεία (μεταφραστής, 
υπηρεσία συναλλάγματος κ.λπ.).
Η εφαρμογή Manet είναι διαθέσιμη 
απευθείας στο Play Store και το App 
Store. Μπορεί επίσης να κατεβάστει 
μέσω κωδικών QR που μπορούν να είναι 
αναρτημένοι μέσα στο ξενοδοχείο ή και 
να αποστέλλονται μέσω email στον πε-
λάτη πριν την άφιξή του. Ο πελάτης δεν 
χρειάζεται να εγγραφεί και η πρόσβα-
ση στην εφαρμογή είναι γρήγορη και 
εύκολη από οποιαδήποτε πλατφόρμα 
(ακόμη και μέσω web). Η σύνδεση του 
ξενοδοχειακού PMS με την εφαρμογή 
Manet δεν είναι απαραίτητη, κάνοντας 
έτσι την ενεργοποίηση της άμεση και 
πολύ εύκολη.
Χάρη στην εφαρμογή Manet, το ξενο-
δοχείο μπορεί να δημιουργήσει και να 
διαχειριστεί τη δική του ειδική ενότητα 
που συμπεριλαμβάνει όλες τις υπηρε-
σίες που προσφέρει στους πελάτες του 
όπως υπηρεσία δωματίου, εστιατόριο, 
μπαρ, σπα, τράνσφερ, ενοικίαση ποδη-
λάτων ή αυτοκινήτων κ.λπ. Όλα τα με-
νού και οι πληροφορίες υπηρεσίας συ-
μπεριλαμβάνονται στις λειτουργίες της 
εφαρμογής, με την οποία οι πελάτες 
μπορούν επίσης να κάνουν κρατήσεις 
και παραγγελίες όπου κι αν βρίσκονται. 
Τα περιεχόμενα της εφαρμογής, εκτός 
από το ότι είναι πολύγλωσσα, μπορούν 
να διαχειριστούν δυναμικά, για παρά-
δειγμα με βάση την καθημερινή διαθεσι-
μότητα προϊόντων/υπηρεσιών.

Η εφαρμογή Manet περιέχει την δυ-
νατότητα ενεργοποίησης ψηφιακού 
check-in και check-out με τα οποία μπο-
ρούν να συλλέγονται τα στοιχεία των 
πελατών και να εξοφλούνται οι λογα-
ριασμοί της διαμονής τους παρέχοντάς 
τους εξάλλου και τα σχετικά κείμενα 
πολιτικής απορρήτου και εμπορικών 
όρων και προϋποθέσεων του ξενοδο-
χείου.
Είναι ένα πλήρες εργαλείο, με το οποίο 
οι ξενοδόχοι μπορούν πραγματοποιή-
σουν ενέργειες μάρκετινγκ και επικοινω-
νίας με τους πελάτες τους, πριν, κατά 
την διάρκεια και μετά την διαμονή τους. 
Μηνύματα push και email, διαφημιστικά 
banner, γεω-εντοπισμένες ειδοποιήσεις, 
ερωτηματολόγια προτίμησης και ικα-
νοποίησης, ανασκοπήσεις: είναι όλες 
λειτουργίες της εφαρμογής Manet χάρη 
στις οποίες ο κάθε ξενοδόχος μπορεί 
να αναπτύξει πλήρη επικοινωνία με 
τους πελάτες του ούτως ώστε να τους 
γνωρίσει καλύτερα, να εξασφαλίσει την 
ικανοποίησή τους και να προετοιμαστεί 
κατάλληλα για να εξυπηρετήσει απο-
τελεσματικά όλους τους μελλοντικούς 
του πελάτες.
Όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής 
Manet είναι πλήρως εναρμονισμένες με 
την νομοθεσία προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και επιτρέπουν 
την μείωση του λειτουργικού ξενοδο-
χειακού κόστους καθώς μειώνουν τις 
σπατάλες και την χρήση χαρτιού. Η 
Manet Mobile Solutions, θέλοντας να 
βοηθήσει την επανεκκίνηση των Ελλήνων 
ξενοδόχων προσφέρει την εφαρμογή 
Manet δωρεάν για μια περιορισμένη 
περίοδο, η οποία, μόνο για τους αναγνώ-
στες του Greek Hotelier, παρατείνεται 
έως τις 31 Ιουλίου 2021 με τον κωδικό 
GREEKHOTELIER21 που μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί στη φόρμα που βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα που βρίσκεται στο link.

Manet App: ένας έξυπνος ψηφιακός concierge για τους πελάτες σας και για 
την επανεκκίνηση του τουριστικού καταλύματός σας

Τετάρτη 21 /4 /2021
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