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Γρ.Τάσιος: χρονιά «επιβίωσης» το 2021 για τα 
ξενοδοχεία

«Χρονιά επιβίωσης» χαρακτήρισε το 2021, 
σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων 
(ΠΟΞ), Γρηγόρης Τάσιος επισημαίνοντας 
ότι η ελπίδα των φορέων του τουρισμού στη 
Χαλκιδική είναι να υπάρξουν όσο το δυνατόν 
περισσότερες αφίξεις μέσω οδικού τουρι-
σμού από τα Βαλκάνια στο επόμενο κρίσιμο 
δίμηνο. Οι δε προσδοκίες για άνοιγμα και 
της λεγόμενης «δυτικής αγοράς», η οποία 
εξυπηρετείται κυρίως από αεροπορικές πτή-
σεις, μετατίθενται κατά τον κ. Τάσιο για το 
χρονικό διάστημα Αυγούστου-Οκτωβρίου. 
Σχετικά με το πώς επηρεάζεται η Χαλκιδική 
από το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν μπήκε 
στην «πράσινη λίστα» της Βρετανίας για 
τον τουρισμό, ο κ. Τάσιος ανέφερε: «Μέχρι 
και το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου 
τουλάχιστον, θα πάμε με αυτόν τον ρυθμό. 

Η Αγγλία έχει τον δικό της τρόπο να προσεγγίζει το θέμα αυτό. Βέβαια, η Χαλκιδική είναι 
μόνο πέμπτη επιλογή για τους Βρετανούς τουρίστες που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα 
(κάτι που σημαίνει ότι δεν θα επηρεαστεί όσο άλλες περιοχές της χώρας). Το 2019 οι Βρε-
τανοί ήταν η δεύτερη εθνικότητα σε αφίξεις τουριστών στη Χαλκιδική, με περίπου 80.000 
αφίξεις στο εξάμηνο Μαΐου-Οκτωβρίου εκείνου του έτους, με πρώτη τους Γερμανούς με 
240.000-250.000 αφίξεις», σημειώνει ο κ. Τάσιος και προσθέτει πως όταν οι πτήσεις επα-
νέλθουν σε κανονική ροή, τα πράγματα αναμένεται να πάνε καλύτερα. Σε σχέση με τις 
πληρότητες, ο πρόεδρος της ΠΟΞ ανέφερε ότι κυμαίνονται στο 25%-30%, ενώ από τα 540 
ξενοδοχεία λειτουργεί σήμερα ένα 30%. «Θεωρώ ότι ως το τέλος του Ιουνίου θα ανοίξουν 
και τα υπόλοιπα» σημειώνει, ενώ ερωτηθείς αν εκτιμά ότι θα καταγραφεί αυξημένη κίνηση 
κατά το τριήμερο της αργίας του Αγίου Πνεύματος από εσωτερικό τουρισμό, απαντά ότι 
αν δεν υπάρξει ούτε και τότε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Από τον Ιούλιο αναμένο-
νται περισσότερες αφίξεις από Βαλκάνια -κατά σειρά από Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία 
και Βόρεια Μακεδονία- αν και υπάρχει πρόβλημα με τις γρήγορες ροές των τουριστών στα 
σύνορα, εξαιτίας αυξημένου φόρτου και επιχειρησιακών προβλημάτων και του γεγονότος 
ότι «οι υποδομές στα σύνορα δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία 50 χρόνια.»

Δικαιώνουν το άνοιγμα του τουρισμού τα στοιχεία 
στα χερσαία σύνορα
Την ικανοποίησή του για την υποχώρηση των δεικτών της πανδημίας που δικαιώνει την 
απόφαση του ανοίγματος της χώρας στους τουρίστες εξέφρασε ο υπουργός Τουρισμού 
κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο πολύ χαμηλός δείκτης θετικότητας στον εισερχόμενο τουρισμό 
και «τα στοιχεία που συλλέγουμε από τους ελέγχους ειδικά στα χερσαία σύνορα δικαι-
ώνουν την απόφασή μας να ανοίξουμε πρώτοι απ' όλους στην Ν. Ευρώπη τον τουρισμό 
κι όσο προχωράει, με υψηλό ρυθμό, ο εμβολιασμός τόσο θα βελτιώνεται η εικόνα της 
Ελλάδας στο εξωτερικό», είπε ο υπουργός. «Είμαστε στην αρχή μιας ανάκαμψης σε μια 
πολύ δύσκολη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, το 2021... Όμως είμαστε ισχυροί και 
στο σωστό δρόμο διότι το brand της χώρας μας είναι πιο ισχυρό από ποτέ καθώς έχει 
ταυτιστεί με τον επαγγελματισμό, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια», επέμεινε 
ο υπουργός Τουρισμού.

Αυξάνεται η ζήτηση 
για υπαίθριες 
δραστηριότητες

Οι δραστηρι-
ότητες στις 
διακοπές μπαί-
νουν σε πρώτο 
πλάνο για φέ-
τος, σύμφωνα 
με πρόσφατη 
έρευνα, καθώς 

το 25% των ταξιδιωτών σκοπεύουν 
να ταξιδέψουν από τον Ιούλιο μέ-
χρι το Σεπτέμβριο, με τις διακοπές 
δραστηριοτήτων να αποτελούν τη 
δημοφιλέστερη μορφή διακοπών 
για το 2021 αλλά και το 2022. Για 
φέτος είναι υψίστης σημασίας ο 
ξενοδόχος να δίνει τη δυνατότητα 
στους επισκέπτες να γυμναστούν, 
να σχεδιάσουν ξεναγήσεις, εκδρο-
μές, μονοήμερες κρουαζιέρες, 
επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώ-
ρους, παρέχοντάς τους παράλληλα 
την ευκαιρία για γαστρονομικές και 
οινικές εμπειρίες. Οι εμπειρίες στη 
φύση αναμένεται να πρωταγωνιστή-
σουν το επόμενο χρονικό διάστημα, 
με τους ξενοδόχους να καλούνται 
να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους 
πόρους του προορισμού, δίνοντας 
λιγότερη έμφαση στις εσωτερικές 
υποδομές. Ο χρόνος σε εξωτερικές 
δραστηριότητες το 2021 θα είναι πιο 
σημαντικός για τους επισκέπτες σε 
σχέση με το παρελθόν, αφού η από-
δραση από την καθημερινότητα της 
πανδημίας και η διασκέδαση είναι 
οι βασικοί λόγοι των ταξιδιών. Τρεις 
στους τέσσερις ερωτηθέντες δήλω-
σαν ότι επιθυμούν να κάνουν διακο-
πές αυτού του είδους, περισσότεροι 
από τους μισούς αναζητούν άμεση 
χαλάρωση και δύο στους τρεις χρει-
άζονται αλλαγή σκηνικού. Οι δημο-
φιλέστερες δραστηριότητες είναι οι 
περίπατοι, η γιόγκα, η πεζοπορία και 
η ποδηλασία. Σημαντικό ποσοστό 
των ξενοδόχων στον κλάδο της ευ-
εξίας προσφέρουν εξοπλισμό όπως 
πεζοπορικούς χάρτες ή σάκους 
ώμου και αντίστοιχο ποσοστό προ-
σφέρει πακεταρισμένα γεύματα.

Τετάρτη 16 /6 /2021





3 

Αλλάζουν προορισμό οι Ολλανδοί
Ανυπόμονοι να ταξιδέψουν στην 
Ελλάδα δηλώνουν οι Ολλανδοί 
ταξιδιώτες, παράλληλα με τις συ-
ντονισμένες προσπάθειες που κα-
ταβάλλονται για την απελευθέρω-
ση της τουριστικής κίνησης προς 
τη χώρα μας. Σε αυτό το πνεύμα, 
ο δημοφιλέστερος Ολλανδικός 
ταξιδιωτικός ιστότοπος για ελλη-
νικούς προορισμούς Griekeland.
net, προτείνει τις «άλλες» Κυκλά-
δες με τα πέντε επικρατέστερα 
νησιά για εναλλακτικές διακοπές 
χωρίς μαζικό τουρισμό εφέτος το 
καλοκαίρι. Την κορυφή καταλαμ-
βάνει η Άνδρος που προσελκύει 
τους φυσιολάτρες για την εντυ-
πωσιακή βλάστηση, τους καταρ-
ράκτες, τις απίθανες παραλίες 
και το οργανωμένο περιπατητικό 
δίκτυο. Ακολουθεί η Σίφνος ως 

το νησί της γαστρονομίας, την αγγειοπλαστική και τις περιπατητικές διαδρομές. Στην 
τρίτη θέση βρίσκεται η γραφική Αμοργός και στην τέταρτη, τα Κουφονήσια. Τέλος, η 
Ίος βρίσκεται στην πέμπτη θέση, που εντυπωσιάζει με τις λευκές αμμώδεις παραλίες 
της και τη γραφική Χώρα. Με αιχμή του δόρατος την ηρεμία, τη γαστρονομία, τις αμέ-
τρητες παραλίες και την ασφάλεια, αναμένεται ο Ιούλιος και ο Αύγουστος να κινηθούν 
σε πολύ καλά επίπεδα πληρότητας, ενώ το στοίχημα μας είναι και η επιμήκυνση της 
περιόδου με ποιοτικούς ταξιδιώτες από Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, και άλλες αγορές, 
όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ιητών, κ. Γκίκας. Η Άνδρος έχει το μοναδικό προνόμιο να 
βρίσκεται δίπλα στην Αθήνα και ταυτόχρονα να θεωρείται ένας από τους «μυστικούς» 
προορισμούς της Ευρώπης σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ. Λόγω μορφολογίας, εύρους 
δραστηριοτήτων στη φύση και ποικιλίας τουριστικών υπηρεσιών, ακόμη και το 100% να 
πλησιάσουμε σε πληρότητα μέσα στο καλοκαίρι ο ταξιδιώτης δεν θα συναντήσει φαι-
νόμενα κοσμοπλημμύρας", τονίζει με δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Tουρισμού δήμου 
Άνδρου, Νίκος Μουστάκας. Οι ισχυροί δεσμοί που έχουμε δημιουργήσει με τους ταξι-
διώτες από Ελλάδα και Ευρώπη αποτυπώνονται εφέτος στις εκτιμώμενες αυξήσεις των 
κρατήσεων, 50% σε σχέση με πέρυσι, ενώ αισιόδοξες είναι οι προσδοκίες και για τον 
Σεπτέμβριο», σχολιάζει η δήμαρχος του νησιού Μαρία Ναδάλη. 

Άνοιξε ο δρόμος για 
τους Δανούς τουρίστες

Εξαιρετικά σημαντικές εξελίξεις για 
τον Ελληνικό Τουρισμό προέκυψαν α-
πό τις συνομιλίες που είχε ο Υπουργός 
Τουρισμού, στο πλαίσιο της επίσκεψής 
του στη Δανία. Κατά τη συνάντησή του 
με τον κ. Θεοχάρη στην Κοπεγχάγη, 
ο Υφυπουργός και Εκτελεστικός Διευ-
θυντής του Υπουργείου Εξωτερικών 
της Δανίας κ. Erik Br gger Rasmussen 
ανακοίνωσε ότι «η Κυβέρνηση της 
Δανίας έχει αποφασίσει την άρση των 
περιορισμών για τους Δανούς πολίτες 
οι οποίοι επιθυμούν να ταξιδέψουν 
στην Ελλάδα. Σε πρώτη φάση, απε-
λευθερώνονται οι μετακινήσεις προς 
την Πελοπόννησο. Ακολούθως, από 
την 26η Ιουνίου, θα αρθούν οι περι-
οριστικές οδηγίες προς κάθε προο-
ρισμό στην Ελλάδα». Σχετικά με την 
απόφαση της Κυβέρνησης της Δανίας 
για την απελευθέρωση της τουρι-
στικής κίνησης προς την Ελλάδα, ο 
Υπουργός Τουρισμού δήλωσε ότι «μας 
χαροποιεί ιδιαίτερα η πρωτοβουλία 
της Δανίας να προχωρήσει στην άρση 
των ταξιδιωτικών περιορισμών προς τη 
χώρα μας. Πρόκειται για μία εξέλιξη η 
οποία απορρέει από τα αντικειμενικά 
δεδομένα, τα οποία δείχνουν σταθερή 
υποχώρηση του υγειονομικού κινδύ-
νου στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, η 
απελευθέρωση των τουριστικών μετα-
κινήσεων μεταξύ Δανίας και Ελλάδας 
αποτελεί άμεση επίδειξη εμπιστοσύ-
νης και έμπρακτη επιβράβευση των 
προσπαθειών που καταβάλλονται στην 
πατρίδα μας για τη σχολαστική εφαρ-
μογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 
Κυρίως, όμως, η απόφαση της Κυβέρ-
νησης της Δανίας να επανεκκινήσει τα 
ταξίδια προς την Ελλάδα συνιστά ένα 
παράδειγμα το οποίο, όπως εκτιμούμε, 
θα ακολουθήσουν σύντομα πολλές 
άλλες χώρες.»

Παραμένει στο «πορτοκαλί» η Ελλάδα για τους 
Βρετανούς 
Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι η επόμενη φάση χαλάρωσης των μέτρων προβλέπεται για 
τις 21 Ιουνίου κι η «Jet2» γνωστοποίησε ότι μεταθέτει την έναρξη των πτήσεων και των 
πακέτων διακοπών για τις 24 του μηνός. Την εκτίμηση όμως ότι η χώρα μας θα μπει σύ-
ντομα στην «πράσινη» λίστα της Βρετανίας από την «πορτοκαλί», στην οποία βρίσκεται 
σήμερα, εξέφρασε η Βρετανίδα πρέσβης Κέιτ Σμιθ μιλώντας σε τηλε-ημερίδα με θέμα 
«Τουρισμός και ασφάλεια». Η Κέιτ Σμιθ υπενθύμισε πως τα στοιχεία της πανδημίας 
αναθεωρούνται κάθε τρεις εβδομάδες και επομένως η Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να 
θεωρηθεί ασφαλής τουριστικός προορισμός. Η μετάβαση από την «πορτοκαλί» στην 
«πράσινη» λίστα θα διευκολύνει τη ροή των Βρετανών τουριστών προς την Ελλάδα, 
καθώς δεν θα υπάρχει η υποχρέωση της καραντίνας μετά την επιστροφή τους στο Η-
νωμένο Βασίλειο. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα η βρετανική κυβέρνηση 
διατήρησε τη χώρα μας στην «πορτοκαλί» λίστα παρά τα δημοσιεύματα του βρετανικού 
Τύπου πως θα δινόταν το «πράσινο φως» για τουλάχιστον πέντε νησιά που αποτελούν 
δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς για τους Βρετανούς τουρίστες.
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Η καλύτερη λύση 
για ΜΑΓΙΚΟ WiFi
Μετατρέψτε κάθε πρίζα ρεύματος σε σημείο πρόσβασης στο WiFi και δώστε στους πελάτες σας το 
WiFi που τους αρμόζει και αποσπάστε τις καλύτερες κριτικές.

Ιδανικό για ενοικιαζόμενα δωμάτια, Airbnb, ξενοδοχεία έως 30 δωματίων.

 Χωρίς την ανάγκη για επιπλέον επενδύσεις σε εξοπλισμό και κατασκευαστικά μέτρα.

 Ταχύτητες έως 2400Mbps και τεχνολογία Mesh.

 Κεντρική διαχείριση δικτύου μέσω δωρεάν προγράμματος για Η/Υ και κινητές συσκευές.

 Παραμετροποίηση ονομασίας δικτύου και κωδικών πρόσβασης.

 Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού για άμεση ενσωμάτωση κάθε νέας προηγμένης 
 τεχνολογίας.

 Κατάλληλο και για τριφασικές εγκαταστάσεις, λειτουργεί και σε υποπίνακες.

Προσφέρετε στους επισκέπτες σας το πιο ισχυρό WiFi του κόσμου από τον ηγέτη της αγοράς Powerline 
devolo, Γερμανικής κατασκευής με εγγύηση 3 έτη.

Τα powerline devolo Magic αξιοποιούν την υπάρχουσα ηλεκτρική καλωδίωση και την 

μετατρέπουν σε ένα δίκτυο υψηλών ταχυτήτων. Η ιδανική λύση για ενοικιαζόμενα 

δωμάτια, βίλες, πέτρινα κτήρια, διατηρητέα κτήρια και σημεία δύσβατα όπου δεν 

υπάρχει άλλος τρόπος για παροχή WiFi.

www.devolo.gr / info@devolo.gr
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Χαλαρώνει τους 
περιορισμούς το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Την επιστροφή της Ελλάδας 
στην κατηγορία 3 (σύσταση για 
επανεξέταση του ταξιδιού) ανα-
κοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με 
αφορμή την τακτική επικαιροποί-
ηση των ταξιδιωτικών οδηγιών 
στην οποία προχωρά λόγω των 
συνθηκών που έχει δημιουργή-
σει η πανδημία. Υπενθυμίζεται 
ότι το αμερικανικό υπουργείο 
Εξωτερικών είχε εντάξει πριν 
από δύο μήνες την Ελλάδα στην 
κατηγορία 4 (σύσταση για απο-
φυγή του ταξιδιού). Όπως είχε 
σημειώσει τότε εκπρόσωπος 
του αμερικανικού υπουργείου, 
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε απο-
φασίσει να αναθεωρεί τις ταξι-
διωτικές του οδηγίες ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα, ώστε αυτές 
να αντικατοπτρίζουν καλύτερα 
τις επιστημονικές συστάσεις του 
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης 
Νόσων (CDC).

Στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος  
ελπίζουν οι ξενοδόχοι

Την εκτίμηση ότι το τριήμερο του 
Αγίου Πνεύματος «ίσως θυμίσει 
καλύτερες εποχές για τον ελληνικό 
τουρισμό, υπό την αίρεση πάντα της 
τήρησης των υγειονομικών μέτρων», 
διατύπωσε, ο πρόεδρος της Ένω-
σης Ξενοδόχων Πιερίας, κ. Ηρακλής 
Τσιτλακίδης, επικαλούμενος στοι-
χεία από τις κρατήσεις, ενώ πρόσθε-
σε πως ως τις 18 Ιουνίου η μεγάλη 
πλειονότητα των ξενοδοχείων της 
περιοχής θα είναι πιθανότατα σε 
λειτουργία. Κατά τον κ. Τσιτλακίδη, 

τα ανοιχτά ξενοδοχεία της περιοχής παρουσιάζουν πληρότητες 25%-30%, καθώς Έλληνες 
τουρίστες και επισκέπτες από τα Βαλκάνια (κυρίως Σερβία και Ρουμανία) και τις χώρες του 
Βίσεγκραντ (κυρίως Πολωνία και Ουγγαρία) ταξίδεψαν οδικώς στην Ελλάδα και αναζήτησαν 
μια σύντομη ανάπαυλα κάτω από τον πιερικό ήλιο, ύστερα από τον πολύμηνο εγκλεισμό λό-
γω πανδημίας. Στο ερώτημα πώς αναμένεται να κινηθεί συνολικά η φετινή θερινή σεζόν, ο 
κ. Τσιτλακίδης απαντά πως το καλοκαίρι του 2021 θα παρουσιάσει πιθανότατα εικόνα «last 
minute» (κρατήσεων της τελευταίας στιγμής) και μάλιστα με πιο ελαστικούς όρους ως προς 
τις προκαταβολές, σε σύγκριση με ένα «φυσιολογικό» θέρος. Σε κάθε περίπτωση, προσθέτει, 
ένα ζήτημα που επείγει να λυθεί εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου είναι αυτό των οδι-
κών διελεύσεων από τα τελωνεία, ιδίως των Ευζώνων, όπου -ελλείψει, όπως λέει, επαρκούς 
προσωπικού για τη διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ελέγχων- τουρίστες και εργάτες γης 
συνωστίζονται για να περάσουν στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα πολύωρες καθυστερήσεις και 
εκνευρισμό.
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 • 55 ίντσες

 • Ultra-slim design

 • 4K HDR για maximum 
   ευκρίνεια και ρεαλιστικά χρώµατα 

 • Ήχος υψηλής ποιότητας 
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Εγκρίθηκε και επίσημα το ψηφιακό 
πιστοποιητικό
Την τελική έγκριση του Πιστοποιητικού από τα κράτη-μέλη χαιρέτισε ο 
Επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς, με μήνυμά του στο Twitter: «Κα-
λωσορίζω την επίσημη έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ του Ψηφιακού 
Πιστοποιητικού COVID19 της ΕΕ. Ανυπομονώ για την τελετή υπογραφής 
του κανονισμού που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 14 Ιου-
νίου στις 10.00 (ώρα Βρυξελλών)». Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID19 
της ΕΕ θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου. Στόχος είναι η διευκόλυνση των 
μετακινήσεων των πολιτών εντός της ΕΕ, με ασφάλεια. Το πιστοποιητικό 
θα είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή είτε σε έντυπη μορφή και θα φέρει 
έναν κωδικό QR με τον οποίο θα αποδεικνύεται ότι ο κάτοχός του έχει 
εμβολιαστεί (με εμβόλια εγκεκριμένα από τον ΕΜΑ ή και από τον ΠΟΥ), ή 
έχει αρνητικό τεστ, ή έχει αναρρώσει από COVID. 

Νέα στρατηγική από το 
υπουργείο για τον αθλητικό 
τουρισμό
Ο αθλητικός τουρισμός είναι από τις πιο γρήγορα 
αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού παγκοσμίως 
και έχει 12μηνη διάρκεια. Προσφέρει μοναδικές ε-
μπειρίες και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και στην 
περιφερειακή ανάπτυξη, όπως τόνισε η αρμόδια για 
τις ειδικές μορφές τουρισμού υφυπουργός Τουρι-
σμού Σοφία Ζαχαράκη. «Είτε πρόκειται για αθλητικές 
διοργανώσεις όπως αυτή που περιμένουμε όλοι με 
αγωνία, την επιστροφή του Ράλι Ακρόπολις αυτό το 
Σεπτέμβριο αλλά και άλλες σημαντικές διοργανώσεις 
και υπαίθριες δραστηριότητες, είναι αδιαμφισβήτητο 
ότι είναι μια ξεχωριστή προβολή στη χώρα μας. Είναι 
κι ένα λόγος για να επιστρέψουν οι επισκέπτες μας 
στην Ελλάδα σύντομα», επισημαίνει και τονίζει: «Το 
υπουργείο τουρισμού, ο Υπουργός Χάρης Θεοχά-
ρης και εγώ ως αρμόδια υφυπουργός για τις ειδικές 
μορφές τουρισμού σε συνεργασία και με τον υφυ-
πουργό αθλητισμού κύριο Αυγενάκη στηρίζουμε την 
ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα. Και 
βεβαίως, ως υπουργείο στηρίζουμε και ξεχωριστές δι-
οργανώσεις που αποτελούν πόλο έλξης για πολλά μέ-
ρη της χώρας μας. Σύντομα θα καταρτίσουμε στρα-
τηγική για αυτή την ειδική μορφή τουρισμού και θα 
προχωρήσουμε σε σύσταση ομάδας εργασίας για την 
ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.»

Πρόσκληση στις startups του τουρισμού να 
ενταχθούν στον 4ο κύκλο του CapsuleT
Πρόσκληση στις νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας που δραστηριοποι-
ούνται στον τουρισμό να ενταχθούν στον 4ο κύκλο του Προγράμματος 
Επιτάχυνσης του CapsuleT, που υλοποιεί το ΞΕΕ, απευθύνει ο πρόεδρος 
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αλέξανδρος Βασιλικός, σε 
ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. «Η μετάβαση στον έξυπνο πράσινο 
τουρισμό δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα για το μέλλον. Είναι πράξεις τού 
σήμερα που διαμορφώνουν μεθοδικά, στοχευμένα και αποτελεσματικά 
το βιώσιμο αύριο. Στο ΞΕΕ διαγνωσαμε έγκαιρα, μελετήσαμε γρήγορα, 
αποφασίσαμε σωστά και είδαμε μακριά. Επενδύσαμε στη δράση του επι-
ταχυντή Capsule T για να φέρουμε κοντά τους Έλληνες ξενοδόχους και 
τη start up κοινότητα και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει απόλυτα στη φά-
ση που βρισκόμαστε σήμερα, με σαφείς και δεσμευτικες προτεραιότητες 
για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία. Διευρύνουμε διαρκώς το 
οικοσύστημα καινοτομίας στον τουρισμό, δημιουργώντας υψηλή προστι-
θέμενη αξία για τον κλάδο και τη χώρα», αναφέρει ο κ. Βασιλικός. Μάλι-
στα υπογραμμίζει ότι στον επόμενο κύκλο επιτάχυνσης, ιδιαίτερη έμφαση 
θα δωθεί σε startups που δραστηριοποιούνται σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, εξοικονόμηση φυσικών πόρων, foodwaste και Sustainability. 
Σημειώνεται πως η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 25 
Ιουνίου 2021.

Στη Σκιάθο το Ετήσιο Συνέδριο 
των Ιταλών Πρακτόρων-FIAVET

Περισσότερους από 50 Ιταλούς 
tour operators και δημοσιογράφους 
καλωσόρισαν στη Σκιάθο οι τοπικές 
Αρχές με στόχο να προβληθούν οι 
ομορφιές της περιοχής και να επι-
τευχθεί μία περαιτέρω σύσφιξη των 

σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας στον τομέα του 
τουρισμού. «Η Ελλάδα είναι μία ασφαλής χώρα, μία 
πράσινη χώρα και η παρουσία τόσων φίλων Ιταλών 
στην Σκιάθο, όπου διεξάγετε το συνέδριό σας, είναι 
μια ψήφος εμπιστοσύνης για την χώρα μας» τόνισε 
μεταξύ άλλων η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζα-
χαράκη στον χαιρετισμό της κατά την διάρκεια του 
συνεδρίου της FIAVET, των Ιταλών τουριστικών πρα-
κτόρων. «Η Ελλάδα είναι μία χώρα που οι Ιταλοί πα-
ραδοσιακά προτιμούν και στόχος μας είναι όσοι μας 
επισκέπτεστε να βρίσκετε υψηλές υπηρεσίες και υπο-
δομές» προσέθεσε η κυρία Ζαχαράκη σημειώνοντας 
πως «προσπαθούμε με επιμορφώσεις να βελτιώσουμε 
και τους 20.000 άνεργους που θα απασχοληθούν 
στον Τουρισμό μέσω ειδικών προγραμμάτων με επι-
δοτήσεις από την Ε.Ε.», ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η 
ανάδειξη της γαστρονομίας, της φιλοξενίας, της ευε-
ξίας, καθώς επίσης να δοθεί έμφαση στον πολιτισμό 
και τη θρησκευτικότητα.

Τετάρτη 16 /6 /2021
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Ειδικό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ 
για την ασφάλεια στις 
τουριστικές περιοχές
Στην κατάρτιση ειδικού σχεδίου από την 
Ελληνική Αστυνομία για την ασφάλεια των 
επισκεπτών στις τουριστικές περιοχές και 
ειδικότερα στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, 
με δημιουργία καινούργιων αστυνομικών 
υπηρεσιών και ενίσχυση σε προσωπικό και 
τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και στην Ατ-
τική, ανεφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, κατά 
τον χαιρετισμό του στην έναρξη διαδικτυ-
ακής ημερίδας με θέμα «Τουρισμός και 
Ασφάλεια». Ο υπουργός έκανε λόγο για 
εμφανή μείωση της εγκληματικότητας στην 
Ελλάδα, τόνισε ιδιαίτερα τη διαχείριση 
των συναθροίσεων και την εφαρμογή του 
νόμου από πλευράς αστυνομίας, καθώς και 
τις εκκενώσεις καταλήψεων και τις επιχει-
ρήσεις σε πάρκα και πλατείες.

Νέες τάσεις για 
τα amenities στο 
ξενοδοχειακό μπάνιο
Η παγκόσμια βιομηχανία καλλυντικών τα 
τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει 
στροφή προς τη φύση και τα αγνά συστατι-
κά με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα να εναρμονίζονται με την τάση 
αυτή. Η χώρα μας είναι προνομιούχος στο 
συγκεκριμένο πεδίο, εξαιτίας του φυσικού 
πλούτου που διαθέτει και των υψηλής ποι-
ότητας προϊόντων που παράγει. Διάσημα 
τοπικά προϊόντα και βότανα, πολλά από 
τα οποία είναι αυτοφυή μόνο στην Ελλά-
δα και είναι γνωστά για τις ευεργετικές 
τους ιδιότητες, αποτελούν τη βάση για τα 
amenities στο ξενοδοχειακό μπάνιο. Τα εν 
λόγω συστατικά μπορούν να απογειώσουν 
την εμπειρία διαμονής και να χαραχτούν 
ανεξίτηλα στη μνήμη των επισκεπτών. Συ-
στατικά όπως το πορτοκάλι, το ελαιόλαδο, 
το μέλι ή το σύκο αναβαθμίζουν σημαντικά 
την ταξιδιωτική εμπειρία εντυπωσιάζοντας 
ξένους και Έλληνες επισκέπτες. Μια από 
τις τελευταίες αυξανόμενες τάσεις στη 
βιομηχανία των φυτικών και οργανικών 
καλλυντικών είναι η χρήση συστατικών κάν-
ναβης. Τα προϊόντα κάνναβης απέκτησαν 
μεγαλύτερη αγοραστική φήμη μετά από 
την νομιμοποίηση τους σε πολλές πολιτεί-
ες της Αμερικής και της Ευρώπης, αλλά ό-
λο και περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως 
αρχίζουν να αναγνωρίζουν τα οφέλη τους 
για την υγεία και την ποιότητα τους. 

Κερδίζουν τους Σκανδιναβούς οι ελληνικοί 
προορισμοί 
Αυξάνονται τα δημοσιεύματα στα ταξιδιωτικά ΜΜΕ της Σκανδιναβίας με προτάσεις 
για ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς. Ο ενημερωτικός ιστότοπος της δημοσιο-
γράφου Αλεξάνδρας Πασχαλίδου που έχει μεγάλη απήχηση στη Σουηδία προτείνει 
Μύκονο, Σαντορίνη, Κρήτη, Σκόπελο και Πάργα ως τους ονειρεμένους προορισμούς 
για μήνα του μέλιτος και γάμους στην Ελλάδα. Ειδικά για τη Σκόπελο, το άρθρο 
προτρέπει τους Σουηδούς να παντρευτούν στο πανέμορφο νησί, ακολουθώντας τα 
βήματα της ρομαντικής ταινίας Mamma Mia. Επιπλέον, τις τουριστικές περιοχές της 
Μαγνησίας προτείνει το ταξιδιωτικό περιοδικό της Σουηδίας RES, ως τους καταλλη-
λότερους ελληνικούς προορισμούς να καλωσορίσουν τους τουρίστες, στο προσεχές 
καλοκαίρι. Σύμφωνα με το RES, η Σκόπελος αναδεικνύεται σε μία από τις πρώτες 
θέσεις για το ασύγκριτο φυσικό κάλλος της. Στη συνέχεια τη «σκυτάλη» πήρε και η 
Φινλανδία για να δώσει «ψήφο εμπιστοσύνης» στο νησί του Mamma Mia. Το θεματικό 
περιοδικό Γάμου HAAT (WEDDING) παρουσίασε στην έντυπη και διαδικτυακή έκδοσή 
του, πολυσέλιδο ρεπορτάζ στο οποίο προτείνεται η Σκόπελος ανάμεσα στους ιδανι-
κούς γαμήλιους προορισμούς της Ελλάδας.

Με φεστιβάλ τονώνει τις τουριστικές ροές η Ίος 
Μια διαφορετική πρόταση διακοπών γεμάτη πολιτισμό και τέχνες προτείνει η Ίος για 
το καλοκαίρι του 2021, προκειμένου να τονώσει τις τουριστικές ροές από το εγχώριο 
μέτωπο. Μέσα από τη σύμπραξη εθελοντών, κατοίκων κάθε ηλικίας και σημαντικών 
καλλιτεχνών, η Ίος επανέρχεται δυναμικά για το φετινό καλοκαίρι μέσα από το Ios 
Festival, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15 και 25 Αυγούστου. Το IOS Festival, που 
συνδιοργανώνουν ο δήμος Ιητών και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως τονίζεται 
σε σχετική ανακοίνωση, θα συμπεριλαμβάνει πολλές καλλιτεχνικές δράσεις σχετικά 
με μουσική, εικαστικά, κινηματογράφο, θέατρο, χορό και παραστάσεις. «Μέσα από 
τη συλλογική συνείδηση, η Ίος έχει διαγράψει μία εξαιρετική πορεία σχεδόν χωρίς 
κρούσματα, με ποσοστά εμβολιασμού που υπερβαίνουν το 80%, στοιχεία που μετα-
φράζονται για το νησί σε ανοδικές κρατήσεις. Η οργάνωση του φεστιβάλ είναι μια 
απάντηση από την τοπική κοινωνία της Ίου απέναντι σε όσα έχουν προηγηθεί λόγω 
των συνθηκών. Για το καλοκαίρι του 2021, ή Ίος που, από την αρχαιότητα, ενέπνεε 
καλλιτέχνες και ποιητές, είναι το νησί της ασφάλειας, της θετικής αύρας, της ανα-
πτέρωσης του ηθικού και της ανύψωσης του πνεύματος», δηλώνει ο δήμαρχος Ιητών 
Γκίκας Γκίκας. 

Ενισχύει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» 
η AEGEAN

Τρεις νέες πτήσεις, στις οποίες έρ-
χονται να προστεθούν ακόμη δύο, ε-
γκαινιάζουν το θερινό πρόγραμμα της 
AEGEAN από τον δεύτερο κόμβο της 
εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, σηματο-
δοτώντας την έναρξη των ταξιδιών για 
το φετινό καλοκαίρι. Τα αεροπλάνα 
της εταιρείας πετούν πλέον από τον α-

νακαινισμένο αεροδρόμιο “ Μακεδονία” απευθείας προς Ζυρίχη, Λονδίνο (Χίθρο-
ου) και Βρυξέλλες ενώ σύντομα ξεκινούν και οι νέες πτήσεις προς Βερολίνο και 
Αμβούργο. Η εταιρεία ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τη βάση της στο αεροδρόμιο 
«Μακεδονία» καθιστώντας την τον δεύτερο μεγάλο κόμβο της δραστηριότητας 
και του δικτύου της στη νέα εποχή. Πιο αναλυτικά η AEGEAN το φετινό καλοκαί-
ρι θα επιχειρεί από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» σε 22 διεθνείς προο-
ρισμούς σε 13 χώρες, με απευθείας τακτικές αλλά και ναυλωμένες πτήσεις, και 
σε 15 προορισμούς στην Ελλάδα, προσφέροντας στη Θεσσαλονίκη το δικό της 
δίκτυο και ενισχύοντας τη διασυνδεσιμότητα της πόλης αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής της Βόρειας Ελλάδας με τις μεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού.

Τετάρτη 16 /6 /2021
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Προβολή των ειδικών 
μορφών τουρισμού υπό 
την αιγίδα του ΕΟΤ 
Σημαντικές διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις, οι οποίες πραγματοποιούνται τον 
Ιούνιο και συμβάλλουν σημαντικά στην 
ανάδειξη και προβολή των ειδικών μορφών 
τουρισμού που προσφέρει η Ελλάδα και 
ειδικότερα του πολιτιστικού και του ιστο-
ρικού, έθεσε υπό την αιγίδα του ο ΕΟΤ με 
σχετικές αποφάσεις της προέδρου του Ορ-
γανισμού, Άντζελας Γκερέκου. Από τις 19 
έως τις 26 Ιουνίου διοργανώνεται για τρίτη 
φορά στους Δελφούς από το Δίκτυο Πολιτι-
στικού Τουρισμού «Οικουμενική Δελφική Έ-
νωση» το «Delphic Preview ΙΙΙ», ένα διεθνές 
πολιτιστικό, ιστορικό και εκπαιδευτικό event 
που αποσκοπεί στην αναβίωση της Δελ-
φικής Ιδέας του Άγγελου Σικελιανού. Στις 
εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν Έλληνες και 
ξένοι ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες και ελληνι-
στές, ενώ το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει 
φιλοσοφική ημερίδα με θέμα «Τα θεμελι-
ώδη οφέλη της τέχνης στον άνθρωπο», 
ιστορική παρουσίαση των αρχαίων Πυθίων, 
παραστάσεις χορού, μουσικής και αρχαίας 
τραγωδίας («Βάκχες» του Ευριπίδη), εργα-
στήρι γλυπτικής, αρχαιολογικές ξεναγήσεις 
στην περιοχή και διοργάνωση μαραθωνίου 
δρόμου. Τέλος, από τις 21 Ιουνίου έως τις 4 
Ιουλίου θα διεξαχθεί σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας (Αρχαία Τίρυνθα, Σπέτσες, 
Κατερίνη κ.ά.) το υβριδικό και με φυσική 
συμμετοχή πολυπολιτισμικό καλλιτεχνικό 
και ερευνητικό φεστιβάλ με τίτλο «Xenakis 
et le Japon Prometheus», που διοργανώνε-
ται από τον καλλιτεχνικό οργανισμό «Αετοί 
του Ολύμπου». Το φεστιβάλ είναι αφιερω-
μένο στο σπουδαίο Έλληνα πρωτοποριακό 
συνθέτη Ιάννη Ξενάκη, με αφορμή τη συ-
μπλήρωση 20 χρόνων από τον θάνατό του, 
ενώ συνδέεται και με τη διοργάνωση των 
φετινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο.

Ενισχύεται ο ρόλος της τέχνης στα ξενοδοχεία 
μετά την πανδημία
Εκτός από τις οικονομικές επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία στον ξενοδο-
χειακό κλάδο, μια αξιοσημείωτη αλλαγή είναι και η στροφή των ταξιδιωτών στην 
αναζήτηση μοναδικών και αυθεντικών εμπειριών σε κάθε τους ταξίδι. Η τάση 
αυτή φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο και την τέχνη, η οποία μπορεί να κάνει όντως 
τη διαφορά σε μια τουριστική επιχείρηση επιτρέποντάς της να ξεχωρίσει σημα-
ντικά από τον ανταγωνισμό.
Η προβολή τοπικών ή μοντέρνων έργων τέχνης σε ένα ξενοδοχείο δίνει τη δυ-
νατότητα στους επισκέπτες να ταξιδέψουν νοερά σε ποικίλους πολιτισμούς και 
συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία μιας ξεχωριστής ταυτότητας για την 
επιχείρηση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πολυτελή ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο 
διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες αφιερωμένες σε σύγχρονους καλλι-
τέχνες ή συνεργάζονται με ανερχόμενα ταλέντα του χώρου της τέχνης. 

Ξεχωρίστε από τον ανταγωνισμό με έργα του Άγγελου Προεστού
Αυτοί είναι και οι λόγοι άλλωστε που τα έργα του visual artist Άγγελου Προε-
στού, έχουν κεντρίσει το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον του ξενοδοχειακού 
κλάδου. Τα έργα του μπορούν να φιλοξενηθούν στους τοίχους ενός τουριστικού 
καταλύματος αναβαθμίζοντας την εμπειρία διαμονής, καθώς συνδυάζουν υψη-
λή ποιότητα, design, φωτεινότητα και κάθε σχέδιο είναι φτιαγμένο με ιδιαίτερη 
τεχνική. Μπορούν να συγκινήσουν κάθε επισκέπτη που διακατέχεται από καλαι-
σθησία, καλλιέργεια και παιδεία, ενδυναμώνοντας την αυθεντικότητα του κατα-
λύματος, καθώς ο επιχειρηματίας μπορεί να συνδυάσει το destination marketing 
με τη διακόσμηση του ξενοδοχείου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κάθε ξενοδόχος έχει την δυνατότητα επιλογής από υ-
φιστάμενες δουλειές του Άγγελου ή, κατόπιν συζητήσεως, μπορεί να αποκτήσει 
έργα που έχουν φιλοτεχνηθεί αποκλειστικά για την επιχείρησή του. Ο Άγγελος 
Προεστός αποτελεί έναν καλλιτέχνη με ξεχωριστή ταυτότητα, που κατορθώνει 
να αποδίδει μέσα από την τέχνη του το αποτέλεσμα μιας φωτογραφίας υψηλής 
ανάλυσης. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της street art στην Αθήνα τη δεκαετία 
του ΄90, ενώ το 2013 δημιούργησε το μεγαλύτερο έργο street art στην παραλιακή 
ζώνη της Αθήνας. Ιδιαίτερη αίσθηση το 2015 προκάλεσε το έργο που έφτιαξε 
για το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων για το πολύ ευαίσθητο θέμα του bullying. Ένα 
χρόνο νωρίτερα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών του απένειμε 
διάκριση για την εμπορική δυναμική της δουλειάς του. Το 2017, ξεκινάει ένα δικό 
του project με φουλάρια που έχει φιλοτεχνήσει ο ίδιος, με το όνομα Proestilo. Το 
project αυτό αναφέρθηκε στην βρετανική Vogue και παρουσιάστηκε παράλληλα 
και από το site Packaging of the World. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρσι ένα από τα 
σχέδιά του βρέθηκε ανάμεσα στα 100 πρώτα έργα παγκοσμίως στον εικαστικό 
διαγωνισμό της Absolut με συμμετοχές από 19 χώρες. Μάθετε περισσότερες 
πληροφορίες εδώ
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Μιλήστε λίγο για 
την εταιρεία σας 
- τι ακριβώς κά-
νει η Warply και 
πώς συνδέεται 
με τον τουριστι-
κό τομέα;
Η Warply είναι 
ηγέτιδα εταιρεία 
στην Ευρώπη, 

στα προγράμματα loyalty και επιβράβευ-
σης πελάτη, με βαθιά εξειδίκευση στο 
mobile marketing και στις ψηφιακές πλη-
ρωμές. Είμαστε μια διεθνής εταιρεία 
τεχνολογίας -από τις πιο καινοτόμες 
στον κόσμο- αναγνωρισμένη ως “loyalty 
Agency of the Year” και “Mobile Agency 
of the Year” με διευρυμένο πελατολόγιο 
σε όλο τον κόσμο. Μια από τις κατηγορί-
ες όπου δραστηριοποιούμαστε, είναι και 
αυτή του τουρισμού καθώς εξειδικευό-
μαστε και παρέχουμε DMS (Destination 
Management system) για κράτη, Δήμους 
και περιφέρειες ανά τον κόσμο. Επίσης, 
έχουμε υπηρεσίες αποκλειστικά για 
τουριστικές επιχειρήσεις, με εξειδικευ-
μένη πλατφόρμα για rewards αλλά και 
λύσεις για ψηφιακές πληρωμές, μαζί 
με mobile wallets, prepaid vouchers τα-
ξιδιώτη και contactless push payments. 
Διαφοροποιούμαστε σημαντικά από 
άλλες λύσεις καθώς έχουμε ολοκληρω-
μένες υπηρεσίες που τις προσφέρουμε 
custom made, συνδυαστικά με μια πολύ 
μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στο 
κομμάτι της επιβράβευσης και των ψη-
φιακών συναλλαγών, αλλά και στο κομ-
μάτι του mobile όπου είμαστε οι καλύτε-
ροι. Θα έλεγα ότι η Warply είναι σήμερα 

από τις ελάχιστες εταιρείες στον κόσμο 
με τόσο ολοκληρωμένη λύση.
Πως γεννήθηκε η ιδέα για να την ανά-
πτυξη της εφαρμογής Visit Greece;
Στο πλαίσιο ενός άλλου τουριστικού 
έργου, που δουλεύαμε πέρσι για ένα 
μεγάλο Δήμο στην Ισπανία, αποφασί-
σαμε - δεδομένων των νέων COVID συν-
θηκών, να προτείνουμε κάτι αντίστοιχο 
και στο ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού. 
Η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού 
και ο Υπουργός κος Χάρης Θεοχάρης 
αμέσως αγκάλιασαν την πρόταση και 
την ενίσχυσαν με την ιδέα προσθήκης 
όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων 
και της PLF φόρμας μέσα στο app. Για 
την υλοποίηση βρήκαμε άμεσα σύμμαχο 
μας τη Eurobank που είναι και ο βασι-
κός χορηγός και έτσι υλοποιήσαμε μία 
εφαρμογή που τοποθετεί την Ελλάδα 
στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη σαν μια 
από τις πιο καινοτόμες χώρες. Η εφαρ-
μογή Visit Greece φιλοξενεί χρηστικές 
πληροφορίες για μουσεία, αρχαιολο-
γικούς χώρους, επιλογές μετακίνησης 
και δίνει τη δυνατότητα online booking 
σε θέατρα, συναυλίες, εστιατόρια, κ.ά. 
Ταυτόχρονα, όλες οι τουριστικές επιχει-
ρήσεις στην Ελλάδα έχουν τη δυνατό-
τητα δωρεάν εγγραφής και προβολής 
αλλά και προώθησης ειδικών προσφο-
ρών και εμπειριών. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι τουρίστες λαμβάνουν τις σχετικές 
προωθήσεις μέσω geo-targeting ενώ 
έχουμε ξεκινήσει και CRM καμπάνιες, 
gameς, διαγωνισμούς και ερωτηματολό-
για ικανοποίησης, ανάλογα με τα ενδια-
φέροντα του κάθε επισκέπτη.
Visit Greece app in… numbers! Πόσες 

φορές έχει κατέβει η εφαρμογή, ποια 
είναι η απήχηση της και ποιο είναι το 
feedback που λαμβάνετε μέχρι στιγμής 
από τους χρήστες της;
Από τον περασμένο Ιούλιο που λανσά-
ραμε την εφαρμογή, έχουμε σήμερα 
ξεπεράσει το 1.300.000 downloads ενώ 
πάνω από 80% είναι χρήστες που έκα-
ναν εγγραφή. Αν αναλογιστεί κανείς ότι 
δεν έγινε καθόλου διαφήμιση πρόκειται 
για μια τεράστια επιτυχία. Παρατηρώ-
ντας τη χρήση που γίνεται ήδη από 
τους τουρίστες που ετοιμάζονται να επι-
σκεφθούν τη χώρα μας, θεωρώ ότι ένα 
από τα στοιχεία που κάνουν το app να 
ξεχωρίζει είναι το mobile wallet, όπου α-
ποθηκεύουν τις κάρτες τους και κάνουν 
τις αγορές τους απευθείας από το app, 
αλλά και όλες οι πληροφορίες που βρί-
σκουν και τους βοηθάει να προγραμμα-
τίσουν καλύτερα τις διακοπές τους και 
τον χρόνο και τις δραστηριότητές τους, 
όταν ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα.
Μιλήστε μας για το Tourism Booster. 
Πώς συνδέεται με την εξέλιξη στο του-
ριστικό πεδίο;
Πρόκειται για μια νέα, εξειδικευμένη 
στον τουρισμό - υπηρεσία CRM και 
Loyalty που δημιουργήσαμε για τουρι-
στικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία αλλά 
και Δήμους και Περιφέρειες. Μέσα από 
το Tourism Booster οι επιχειρήσεις μπο-
ρούν να υλοποιήσουν εξατομικευμένες 
λύσεις επιβράβευσης για το κοινό τους, 
με στόχο να αυξήσουν τις πωλήσεις 
άμεσα. Το Tourism Booster της Warply 
έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδέεται 
με το PMS διαχείρισης καταλύματος και 
φυσικά ακολουθεί τις πολιτικές GDPR.
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Η Μαρία Πάτση, COO της κορυφαίας εταιρείας Προγραμμάτων Loyalty & Customer Engagement στην Ευρώπη, μας εξηγεί πως 
το Visit Greece Application, η επίσημη εφαρμογή του Ελληνικού Τουρισμού που σήμερα μετράει πάνω από 1.3 εκατομμύρια 
downloads και σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Warply για το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ, θα στηρίξει το εθνικό μας 
προϊόν με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και τις τελευταίες τάσεις στο marketing.

PERSONS

Μαρία Πάτση, Warply

«Visit Greece Application»: 
η επίσημη εφαρμογή του Ελληνικού Τουρισμού από τη Warply
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