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Ελλάδα: Πρώτη στο γενικό δείκτη ικανοποίησης
ξενοδοχείων
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το ΙΝΣΕΤΕ

Το Φεβρουάριο του 2019, η
Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των εξεταζόμενων χωρών
- στο γενικό δείκτη ικανοποίησης
(GRI) των ξενοδοχείων με
86,7%, σύμφωνα με στοιχεία
της ReviewPro, τα οποία
επεξεργάστηκε και δημοσιεύει
το INSETE Intelligence. Στη
δεύτερη θέση βρίσκεται η
Κύπρος με 85,2% και στην τρίτη η Ισπανία με 84,9%. Ακολουθούν, η Κροατία στην τέταρτη
θέση με 84,8% και η Ιταλία στην πέμπτη με 84,3%. Η Τουρκία κατέγραψε γενικό δείκτη
ικανοποίησης 82,2% ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 80,2%. Την υψηλότερη
θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι Κυκλάδες (με GRI 89,9%) και για
την ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται η Ήπειρος (91,2%).

Ζήτηση ξενοδοχειακών υπηρεσιών
Αναφορικά με τη ζήτηση ξενοδοχειακών υπηρεσιών από το εξωτερικό, τον Φεβρουάριο
του 2019 η κύρια αγορά κρατήσεων για την Ελλάδα ήταν η γερμανική, ανεβαίνοντας στην
πρώτη θέση για πρώτη φορά το 2019.
Η βρετανική αγορά βρέθηκε στη δεύτερη θέση (από την τρίτη τον Ιανουάριο του 2019) και
στην τρίτη θέση έπεσε η αγορά της Ιταλίας. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η γαλλική αγορά
και στην πέμπτη θέση υποχώρησε η αγορά των ΗΠΑ. Στην πρώτη θέση προτίμησης της
γερμανικής αγοράς διατηρήθηκε η Αθήνα, στη δεύτερη η Θεσσαλονίκη και στην τρίτη θέση
τα Φηρά της Σαντορίνης. Στην τέταρτη θέση ανέβηκαν τα Χανιά ενώ στην πέμπτη θέση
υποχώρησε το Ηράκλειο. Μια θέση έχασε και το Φηροστεφάνι που βρέθηκε στην έκτη
θέση. Στην έβδομη θέση βρίσκεται η πόλη της Ρόδου και στην όγδοη θέση το Ρέθυμνο.
Η δεκάδα συμπληρώνεται με τη χώρα της Μυκόνου και την Οία. Η Οία εμφανίζεται για
πρώτη φορά στο top-10 της γερμανικής αγορά το 2019. Στην πρώτη θέση προτίμησης
της βρετανικής αγοράς διατηρήθηκε η Αθήνα (σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019), στη
δεύτερη ανέβηκαν τα Φηρά και στην τρίτη θέση υποχώρησε η Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε
στην τέταρτη θέση το Φηροστεφάνι. Στην πέμπτη θέση εμφανίζεται για πρώτη φορά το 2019
η χώρα της Μυκόνου. Στην έκτη θέση ανέβηκε η πόλη της Ρόδου ενώ στην έβδομη θέση
υποχώρησε η πόλη της Κέρκυρας. Χαμηλότερα βρέθηκαν οι 2 προορισμοί της Κρήτης
(το Ηράκλειο και τα Χανιά). Η δεκάδα συμπληρώνεται με την πόλη της Ζακύνθου, η οποία
εισέρχεται για πρώτη φορά το 2019 στο top-10. Οι τιμές των ελληνικών ξενοδοχείων, παρά
τις ανοδικές τάσεις, και σύμφωνα με τα στοιχεία της trivago, κινούνται στους περισσότερους
προορισμούς σε ανταγωνιστικά επίπεδα, συγκρινόμενες με τις τιμές των ξενοδοχειακών
μονάδων αντίστοιχων προορισμών του εξωτερικού.
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ΣΕΟΥΛ-ΑΘΗΝΑ
Με πρωτοβουλία της Υπουργού
Τουρισμού Έλενας Κουντουρά
ξεκινούν αυτό τον μήνα δύο
απευθείας πτήσεις Σεούλ-Αθήνα –
Συνάντηση της Υπουργού Τουρισμού
Έλενας Κουντουρά και του Πρέσβη
της Νοτίου Κορέας στην Ελλάδα
Soosuk Lim. Η έναρξη των νέων
αεροπορικών συνδέσεων ΣεούλΑθήνας επετεύχθη μετά από
διαπραγματεύσεις και κεντρικές
συμφωνίες της Υπουργού με τις
δύο μεγαλύτερες αεροπορικές
εταιρείες της Νοτίου Κορέας, Korean
Air και Asiana, και κορυφαίους
ταξιδιωτικούς ομίλους της κορεατικής
αγοράς, και αποτελούσε στρατηγική
προτεραιότητα του Υπουργείου
Τουρισμού που θα οδηγήσει σε
υψηλή αύξηση της τουριστικής
κίνησης από τη Νότιο Κορέα. Στη
συνάντησή της με τον κ. Πρέσβη,
η κα Κουντουρά ανέφερε ότι η
τουριστική αγορά της Νότιας Κορέας
αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα
για την Ελλάδα και με τις ισχυρές
διμερείς συνεργασίες η τουριστική
κίνηση μεταξύ των δύο χωρών έχει
καταγράψει πολύ υψηλή αύξηση άνω
του 50% την τριετία 2016-2018.
Επεσήμανε τις διαπραγματεύσεις
που είχε από το Σεπτέμβριο 2018 με
κορυφαίους ταξιδιωτικούς ομίλους
και αεροπορικές εταιρείες της
Νοτίου Κορέας, για την ενίσχυση της
συνδεσιμότητας των δύο χωρών,
που οδήγησαν στη έναρξη των
δύο πτήσεων της Korean Air και
της Asiana. Καθώς, και τη σειρά
επαφών που είχε με παράγοντες
της βιομηχανίας θεάματος της
Νοτίου Κορέας για την έμμεση
προβολή ελληνικών προορισμών
μέσα από μεγάλες τηλεοπτικές και
κινηματογραφικές παραγωγές.
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Επενδύσεις 1,6 δις. ευρώ στα ελληνικά ξενοδοχεία
Σύμφωνα με μελέτη του ΙΤΕΠ
Τη δυναμική της ελληνικής ξενοδοχίας στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας, αποτυπώνει
η Ετήσια Έκθεση του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) με τίτλο:
«Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2018».
Για πρώτη φορά η Έκθεση καταγράφει το ύψος των άμεσων επενδύσεων που πραγματοποιούν
οι Έλληνες ξενοδόχοι και οι οποίες τη διετία 2017-2018 ανήλθαν στο ποσό των 1,618 δις
ευρώ για επισκευές και ανακαινίσεις στις μονάδες τους. Επίσης διαπιστώνεται ότι υπάρχει
σαφής τάση αναβάθμισης και ανανέωσης του ξενοδοχειακού δυναμικού. Σύμφωνα με την
έκθεση, η απασχόληση στα ελληνικά ξενοδοχεία αυξήθηκε κατά 25% το Μάιο και κατά 20%
τον Αύγουστο του 2018 σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2017. Παρά ταύτα την
ίδια ώρα η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού εξακολουθεί να παραμένει υψηλή, όπως
αποτυπώνεται στην κατανομή της πληρότητας των ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα, το Μάιο το
60% των ξενοδοχείων είχε πληρότητα που δεν ξεπερνούσε το 60% ενώ τον Αύγουστο 67%
των ξενοδοχείων είχε πληρότητα πάνω από 80%. Παράλληλα, η Ετήσια Έκθεση του ΙΤΕΠ
καταγράφει τον έντονο δυισμό του ελληνικού τουρισμού, γεγονός που απεικονίζεται σε όλες
τις τουριστικές μεταβλητές, καθώς 5 περιφέρειες συγκεντρώνουν πάνω από το 85% των
τουριστικών μεγεθών στη χώρα μας. Αυτό, πέραν των σοβαρών επιπτώσεων που έχει στις
τοπικές οικονομίες και κοινωνίες, επηρεάζει αρνητικά και τις επιδόσεις των ξενοδοχείων που
βρίσκονται στους λιγότερο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
Όπως αποκαλύπτει η Ετήσια Έκθεση του Ινστιτούτου ως προς την πληρότητα των
ξενοδοχείων, ανοδική τάση διαπιστώνεται μόνο το Μάιο, ενώ τον Αύγουστο παρατηρείται
στασιμότητα από το 2014 έως σήμερα. Επίσης κατά τους δύο μήνες που εξετάζονται στην
έρευνα, δηλ. το Μάιο και τον Αύγουστο, παρατηρείται ανοδική τάση στις τιμές διάθεσης των
δωματίων. Ωστόσο οι ξενοδόχοι επεσήμαναν ότι οι σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις που
υφίσταται τα ξενοδοχεία δεν επιτρέπουν την αύξηση της κερδοφορίας τους, παρά τη βελτίωση
των αποτελεσμάτων. Σχολιάζοντας την Έκθεση, ο Πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε. Αλέξανδρος
Βασιλικός κάλεσε την Πολιτεία να συνειδητοποιήσει τη δύναμη που μπορούν να δώσουν
οι Έλληνες ξενοδόχοι στην εθνική προσπάθεια ανάκαμψης, εφόσον απαλλαγούν από τα
υπέρμετρα φορολογικά βάρη και θεσπιστούν κίνητρα για περαιτέρω επενδύσεις.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Η Χαλκιδική συμμετείχε στο Workshop
“Scopri la Grecia dei tuoi sogni” που
πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο και στην
Μπολόνια στις 25 και 26 Μαρτίου.
Η Χαλκιδική παρουσιάστηκε σε Tour
Operators και τουριστικά γραφεία της
Ιταλίας και έβαλε τις βάσεις για νέες
συνεργασίες και περισσότερες αφίξεις.
Τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής
εκπροσώπησε ο Διευθυντής του Γιώργος
Μπρουτζάς ο οποίος πραγματοποίησε
συνολικά 42 ραντεβού. Το ενδιαφέρον
των Ιταλών επαγγελματιών τεράστιο,
ειδικά στην Μπολόνια όπου η περιοχή
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε τόσο
μεγάλη έκταση. Αξίζει να σημειωθεί
πως το αεροδρόμιο της Μπολόνιας
είναι ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή
αεροδρόμια στην Ιταλία, συνδέεται με
113 χώρες και φιλοξενεί 40 αεροπορικές
εταιρείες ενώ βρίσκεται σε στρατηγική
θέση εξυπηρετώντας και την πόλη της
Βενετίας. Η συμμετοχή της Χαλκιδικής στο
workshop είχε την αμέριστη βοήθεια της
Υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων του Τ.Ο.Χ.
στην Ιταλική αγορά Ελένης Σαρικώστα
και την ουσιαστική παρουσία και στήριξη
του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδας στο
Μιλάνο Δρ. Νικόλαου Σάκκαρη και της
Γενικής Προξένου της Ελλάδας στην
Μπολόνια Γεωργίας Λαμπράκη.

210 6148400, info@ideales.gr
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Ποια θα είναι τα 100 κορυφαία εστιατόρια
της Ελλάδας για το 2019;
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Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει...
ΤΕΛΕΤΉ ΑΠΟΝΟΜΉΣ: ΙΟΎΝΙΟΣ 2019
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Η Thomas Cook ανοίγει ξενοδοχείο-ναυαρχίδα
στη Μαγιόρκα
Συνεργασία με τη μορφή franchise με τον Όμιλο Blackstone
Η Thomas Cook υπέγραψε συμφωνία franchise
για το άνοιγμα ναυαρχίδας-ξενοδοχείου που
ανήκει στην αλυσίδα Casa Cook, σε συνεργασία
με το ξενοδοχείο Sa Torre στη Μαγιόρκα. Το
ξενοδοχείο ανήκει και στην εταιρεία HI Partners
(που ανήκει στον Όμιλο Blackstone), η οποία και το
διαχειρίζεται.
Το ξενοδοχείο, στο οποίο βρίσκεται ένας
ανεμόμυλος του 15ου αιώνα και ένα ιδιωτικό,
Νεογοτθικού ρυθμού παρεκκλήσι, θα ανακαινιστεί πλήρως, ώστε να αντικατοπτρίζει τη
βραβευμένη χαλαρωτική και πολυτελής φιλοσοφία σχεδιασμού των Casa Cook ξενοδοχείων,
με στόχο να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό, αργότερα μέσα στο χρόνο.
Φέτος, η Thomas Cook πρόκειται να ανοίξει ακόμα 20 ξενοδοχειακές μονάδες που θα φέρει
κάποιο από τα ιδιόκτητα εμπορικά της σήματα, συμπεριλαμβανομένων τριών ακόμα μονάδων
της αλυσίδας Casa Cook στην Ίμπιζα, τα Χανιά και την Ελ Γκούνα της Αιγύπτου.

Aqua Vista Hotels: τρία ακόμα ξενοδοχεία στη Σαντορίνη
Οι νέες συνεργασίες θέτουν τις βάσεις για ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο 2019
Με την έναρξη της θερινής σεζόν του 2019
να βρίσκεται προ των πυλών, η Aqua Vista
Hotels ανακοινώνει τη συνεργασία της με τρεις
νέες ξενοδοχειακές μονάδες στη Σαντορίνη,
επεκτείνοντας το ήδη ισχυρό portfolio του Ομίλου.
Με περισσότερα από 35 boutique ξενοδοχεία
και πολυτελείς βίλες σε επιλεγμένες περιοχές να
βρίσκονται ήδη υπό τη διαχείριση της Aqua Vista
Hotels, οι πρόσφατες αυτές προσθήκες έρχονται να ενισχύσουν τις εξαιρετικές εμπειρίες
που οι μονάδες του Ομίλου προσφέρουν στους επισκέπτες. Χτισμένα στις πιο δημοφιλείς
τοποθεσίες του νησιού, το κάθε νέο μέλος έχει κάτι διαφορετικό να προσφέρει: το White
Cave Oia αποτελεί μια ολοκαίνουργια βίλα με άψογη διακόσμηση, το Edem Santorini ένα
όμορφο ξενοδοχείο στη γραφική Φοινικιά κοντά στην Οία και το The Beach House ένα άνετο
σπίτι στην παραλία του Μονόλιθου.
Το White Cave Oia και το Edem Santorini ανακαινίστηκαν πλήρως από την Aqua Vista
Hotels σε μονάδες υψηλών απαιτήσεων. Εστιάζοντας στο ιδιαίτερο interior design, ο Όμιλος
έχει δημιουργήσει πολυτελή και φιλόξενα ξενοδοχεία που αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία
της Aqua Vista Hotels. Το The Beach House με τη μοναδική θέα στη θάλασσα, το μεγάλο
μπάνιο και τα δύο ξεχωριστά υπνοδωμάτια είναι ιδανικό για να απολαύσουν τις διακοπές τους
οικογένειες ή ζευγάρια.

ATHENA Health Tourism Cluster
Συνεργατικό δίκτυο για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας

LET’S DO IT GREECE
Αυτή την Κυριακή 7 Απριλίου 2019,
όλοι ξυπνάμε για τον ίδιο σκοπό και
συντονιζόμαστε στο Let’s do it Greece,
τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική
δράση της χώρας. Φέτος, αποφασίζουμε
να δράσουμε μαζί με την οικογένειά μας
ή καλύτερα με αυτούς που θεωρούμε
οικογένειά μας. Όλοι αγαπάμε το
περιβάλλον, γιατί είναι η μοναδική
κληρονομιά μας. Έτσι, λοιπόν όπου κι
αν βρισκόμαστε σηκώνουμε μανίκια και
κάνουμε μια καλή πράξη: μαζεύουμε
σκουπίδια σε παραλίες, βυθούς, ποτάμια,
λίμνες, αναδασώνουμε, ομορφαίνουμε
πάρκα, σχολεία και γειτονιές, συμμετέχοντας
σε μία από τις εκατοντάδες δράσεις που
οργανώνονται σε κάθε γωνιά της χώρας.
Παράλληλα, γινόμαστε όλοι πρεσβευτές
του εθελοντισμού κατακλύζοντας τα
social media με οικογενειακές selfies
από την ώρα της δράσης, με τα hashtags
#οικογένεια και #letsdoitgreece σε
ένα μεγάλο Selfie Challenge! Μάθε
περισσότερα στο https://www.youtube.
com/watch?v=JxmIuBgmdek

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΦΥΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Η ΑΒ Βασιλόπουλος ανακοίνωσε το νέο
καινοτόμο Πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας,
που σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε
συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και
την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, την Τρίτη
2 Απριλίου. Το Πρόγραμμα εισάγει τις νέες
τεχνολογίες στην υπηρεσία της ελληνικής
πρωτογενούς παραγωγής και αποτελεί
ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της
ευφυούς γεωργίας στη χώρα μας. Μέσα
από την εγκατάσταση 12 τηλεμετρικών
διατάξεων τελευταίας τεχνολογίας σε
Καβάλα, Κιλκίς, Πελοπόννησο, Καλαμάτα,
Χαλκιδική, Κεντρική Μακεδονία, Ελασσόνα
και Ξάνθη, οι παραγωγοί έχουν πρόσβαση
σε ακριβείς πληροφορίες σε πραγματικό
χρόνο, που απεικονίζονται μέσω χάρτη,
με τη χρήση υπολογιστή και έξυπνων
συσκευών. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουν
ενημερωμένες αποφάσεις οι οποίες
βασίζονται σε σημαντικές μετεωρολογικές
και εδαφολογικές παραμέτρους.

Πρόσκληση για συμμετοχή στο ATHENA Health Tourism Cluster απευθύνει το συνεργατικό
δίκτυο στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό Υγείας (π.χ. tour
operators, facilitators, σύμβουλοι τουρισμού, ξενοδοχεία κ.ά.). Τα μέλη θα ωφεληθούν από
τις υπηρεσίες και τις δράσεις προβολής του cluster σε Ασθενείς.
Το ATHENA Health Tourism Cluster θα υποβάλει εντός του Απριλίου πρόταση στην
Περιφέρεια Αττικής για την χρηματοδότησή του.
Το Athena Health Tourism είναι ένα Συνεργατικό Δίκτυο (Cluster) Καινοτομίας με αντικείμενο
τον Τουρισμό Υγείας και αποτελεί την πρώτη Οργανωμένη & Συντονισμένη Δράση
Εξωστρέφειας μεγάλου βεληνεκούς στο χώρο της Υγείας στη χώρα μας.
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Celebrating the best of Greece
Για 6η συνεχή χρονιά, τα βραβεία-θεσμός αναδεικνύουν τους καλύτερους του ελληνικού τουρισμού.

ΤΕΛΕΤH ΑΠΟΝΟΜHΣ

Τρίτη 9 Απριλίου 2019
ΘΕΑΤΡΟΝ, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Πειραιώς 254
www.tourismawards.gr |#tourismawardsgr

Την τελετή απονομής θα παρουσιάσει
η Ντορέττα Παπαδημητρίου,
ενώ ευχάριστα ανατρεπτικές παρεμβάσεις θα κάνει
η ομάδα Tailor Made Comedy, με τον Λάμπρο Φισφή,
Δημήτρη Μακαλιά και Ζήση Ρούμπο.

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓOΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TRAVEL

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ

wellness hotel rooms

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Ράνια Διβάνη, T: 210 661 7777 (εσ. 111) E: rdivani@boussias.com ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Mαίρη Τσούκαρη, T: 210 661 7777 (εσ. 188) E: mtsoukari@boussias.com
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Champion αειφορίας το NJV Athens Plaza
Διάκριση για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού
To Annual Sustainability Summit, διοργανώθηκε
για τέταρτη συνεχή χρονιά από το ΜΒΑ
International του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας
(CSE). Τίτλος του φετινού Συνεδρίου ήταν
“Innovation for Sustainability – Business leaders
discussing how to embed innovative practices
into the corporate sustainability strategy”. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την Υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα. Το Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza ανακηρύχθηκε Champion για τη
συμμετοχή του ως Μέλος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού.
Για την ανακήρυξη αυτή, η Γενική Διευθύντρια του ξενοδοχείου Βάνα Λαζαράκου μεταξύ
άλλων δήλωσε: «Στόχος της καθημερινής μας λειτουργίας είναι η μεγιστοποίηση
των κοινωνικών και οικονομικών οφελών για την τοπική κοινότητα μέσα στην οποία
δραστηριοποιούμαστε, η ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και η μείωση των
επιπτώσεων στο περιβάλλον».

ISO Ποιότητας στη Maroulis Travel
Με έμφαση στις Μεταφορές Μαθητών, Τουριστών και Προσωπικού Εταιρειών
Η TuV HELLAS (TUV NORD), απένειμε στη
Maroulis Travel διαπιστευμένη πιστοποίηση
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, για την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της
στους πελάτες της. Ο φορέας επιθεώρησης και
πιστοποίησης TuV HELLAS (TUV NORD) απένειμε
στη Maroulis Travel διαπιστευμένη πιστοποίηση
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, για την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της
στους πελάτες της, μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων επιθεωρήσεων. Η πιστοποίηση
αυτή αποδεικνύει τις υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες της Maroulis Travel. To ISO
9001 είναι το δεύτερο που αποκτά η εταιρεία Maroulis Travel, η οποία πρώτη στην Ελλάδα
πιστοποιήθηκε με το ISO 39001, που αφορά σε θέματα οδικής ασφάλειας. Ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της Maroulis Travel, κ. Βασίλης Μαρούλης δήλωσε: «Η πιστοποίηση
με ISO 9001 για μεταφορές μαθητών, τουριστών και στελεχών επιχειρήσεων, αποδεικνύει
ότι με σκληρή δουλειά πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Όμως δεν εφησυχάζουμε. Δέσμευση
μας είναι να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά σε ότι αφορά στις προσφερόμενες
υπηρεσίες μας. Να βρισκόμαστε συνεχώς στην αιχμή των εξελίξεων και να αποτελούμε μια
επιχείρηση πρότυπο στον κλάδο των τουριστικών μετακινήσεων στη χώρα μας».

Η Mideast Travel γιορτάζει τα 35 της χρόνια
Και λανσάρει τη νέα της καμπάνια

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ TRIPADVISOR
ΓΙΑ ΤΗΝ AEGEAN
Η AEGEAN ξεχώρισε στα «TripAdvisor
Travelers' Choice Awards 2019»,
λαμβάνοντας τρεις σημαντικές διακρίσεις
για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών
που προσέφερε στους επιβάτες της.
Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες του
μεγαλύτερου ταξιδιωτικού ιστότοπου
στον κόσμο, ανακήρυξαν μέσω των
αξιολογήσεων τους την AEGEAN σε:
«Καλύτερη περιφερειακή αεροπορική
εταιρεία στην Ευρώπη», «Καλύτερη
Business Class σε περιφερειακή
αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη» και
«Καλύτερη αεροπορική εταιρεία στην
Ελλάδα». Ο ιστότοπος TripAdvisor
απονείμει τα βραβεία στις κορυφαίες
αεροπορικές εταιρείες με βάση την ποιότητα
και τον αριθμό των κριτικών και των
αξιολογήσεών τους από τους ταξιδιώτες
που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα
TripAdvisor. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν
εντός περιόδου 12 μηνών.

AIR CANADA: ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η Air Canada επεκτείνει την παρουσία
της στην Αθήνα φέτος το καλοκαίρι, με
την προσθήκη 2 εβδομαδιαίων πτήσεων
προς το Τορόντο και 2 εβδομαδιαίων
πτήσεων προς το Μόντρεαλ. Οι
πρόσθετες πτήσεις θα εκτελούνται από
την Air Canada Rouge από τις 24 Ιουνίου
έως τις 24 Σεπτεμβρίου, πέραν των ήδη
υφιστάμενων καθημερινών δρομολογίων
που πραγματοποιούνται από την 1η
Απριλίου έως τις 17 Νοεμβρίου.
Με αφετηρία την επιτυχημένη πορεία της
Air Canada στην ελληνική αγορά, οι νέες
πτήσεις ενδυναμώνουν την παρουσία
της εταιρείας στην αγορά, κατά τη θερινή
τουριστική περίοδο. Οι νέες αυτές,
ενισχυμένες πτήσεις θα προσφέρουν στο
επιβατικό κοινό μεγαλύτερη άνεση και
περισσότερες δυνατότητες επιλογής και
-επιπλέον- τη δυνατότητα εξυπηρετικής
περαιτέρω σύνδεσης με το διευρυμένο
δίκτυο της εταιρείας στη Βόρειο Αμερική
και παγκοσμίως.

Με μια λαμπερή τελετή πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των 35ων γενεθλίων του
ταξιδιωτικού γραφείου Mideast Travel Worldwide στις 21 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Grand
Hyatt Athens. Με αφορμή τον εορτασμό του τόσο σημαντικού οροσήμου για την ιστορία
της εταιρείας, η Mideast αποκάλυψε για πρώτη φορά τη νέα της διαφημιστική καμπάνια,
με την παρουσία των πρέσβεων Ιορδανίας, Σαουδικής Αραβίας, Λιβύης και Τυνησίας,
πλήθους εκπροσώπων του τουριστικού και επιχειρηματικού τομέα και celebrities. Την
εκδήλωσε τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, καθώς
και εκπρόσωποι του ΕΟΤ. Η νέα διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας, “Meet the Heroes”,
υιοθετεί μια φρέσκια, πρωτότυπη εικαστική προσέγγιση μέσα από επτά διαφορετικούς
«ήρωες»-μασκότ» που αντιπροσωπεύουν τον κάθε πυλώνα υπηρεσιών της Mideast Travel.
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Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

EXPERIENTIAL RETAIL IS THE FUTURE

Τ

ο μεγαλύτερο συνέδριο στην Ελλάδα για το φυσικό κατάστημα
& το shopping experience επιστρέφει με επίκαιρη θεματολογία,
καταξιωμένους ομιλητές και ένα tech demo booth που θα μας
“μεταφέρει” στο κατάστημα του μέλλοντος!
ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
 Experiential Retail and the future of physical stores:
Το Experiential Retail ως αναδυόμενη τάση και το μέλλον
του φυσικού καταστήματος.
 Exponential Technologies shaping the shopping experience:
Η καινοτομία και η ψηφιακή τεχνολογία,
καταλύτες που αλλάζουν το πρόσωπο του retail.
 Personalized in-store experience vs. E-Commerce:
Η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και αγοραστική εμπειρία
στο φυσικό κατάστημα ως αντίβαρο στην αυξανόμενη ανάπτυξη
του ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:





ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ | CΕΟ, Green Break SLR (“Γρηγόρης” - Ρουμανία)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΏΤΗΡΑΚΟΣ | CEO, powerX.tech
ΙΑΣΏΝ ΦΛΟΥΡΗΣ | Προϊστάμενος Τμήματος Στήριξης I-Bank Store, Εθνική Τράπεζα
ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΔΙΏΣ | Αρχιτέκτονας, Chadios+Associates
Θα ανακοινωθούν προσεχώς περισσότεροι ομιλητές

www.thestoreconference.gr

Media Sponsor

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Χάρης Πορέτσης, T: 210 66.17.777 (εσωτ.139) E: poretsis@boussias.com
ΧΟΡΗΓΊΕΣ: Κατερίνα Μπουσμπουκέα, T: 210 66.17.77 (εσωτ. 128) Ε: kbousboukea@boussias.com
ΠΕΡΊΕΧΟΜΕΝΟ: Βασίλης Καφίρης, T: 210 66.17.777 (εσωτ. 132) E: vkafiris@boussias.com
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ΜISIFU: Η νέα μοντέρνα μεσογειακή «ταβέρνα»
Στο Παλαιό Ψυχικό, με την υπογραφή του chef Δημήτρη Νίκολη
Με όνομα παρμένο από το γνωστό καρτούνκεραμιδόγατο, το MISIFU Mediterranean Tavern
στο Παλαιό Ψυχικό, αποτελεί τη νέα «άφιξη» στο
γαστριμαργικό χάρτη της Αθήνας και φιλοδοξεί
να γίνει το απόλυτο meeting point για γεύμα ή
δείπνο, για τους λάτρεις της καλής μοντέρνας
μεσογειακής κουζίνας. Με αρχιτεκτονική διάθεση
που χαρακτηρίζεται από την έμφαση στο μέταλλο
και το ξύλο, το MISIFU απλώνεται σε μεγάλα και άνετα επίπεδα, προσφέροντας ζεστή
φιλοξενία και minimal αισθητική. Σήμα κατατεθέν η μεγάλη τετράγωνη μαρμάρινη μπάρα
στο κέντρο του μαγαζιού, οι περιμετρικές τζαμαρίες και ο τοίχος που έχει επενδυθεί με
κεραμικά πλακάκια από τη Λατινική Αμερική. Το εντυπωσιακό σκηνικό συμπληρώνει η
πολυσυλλεκτική κουζίνα της οποία ηγείται ο πολύπειρος και ταλαντούχος chef Δημήτρης
Νίκολης με ένα μενού που εστιάζει στο εξαιρετικό κρέας αλλά και στο φρέσκο ψάρι.
Παράλληλα, ο ερχομός της άνοιξης φέρνει νέες εκπλήξεις με το νέο brunch μενού.

«Στερεά Ελλάδα Πάρε μια Γεύση»
Ένα βιβλίο για την αυθεντική γαστρονομία της Στερεάς Ελλάδας
Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο της δημοσιογράφου
Σίσσυ Νίκα που εκδόθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας. Μέσα από τις 240 σελίδες του και τις 454
μοναδικές φωτογραφίες της Σίσσυ ταξιδεύετε σε κάθε
γωνιά της Στερεάς Ελλάδας, που «χτυπά» δυνατά η καρδιά
της αυθεντικής ελληνικής γαστρονομίας. Οι 96 αυθεντικές
παραδοσιακές συνταγές της Στερεοελλαδίτικης κουζίνας της
γης, των βουνών, της θάλασσας, των μοναστηριών κάνουν
το ταξίδι σας απολαυστικό. Το βιβλίο χωρίζεται σε 5 ενότητες
τη Φθιώτιδα, την Εύβοια και τη Σκύρο, τη Βοιωτία, τη Φωκίδα
και την Ευρυτανία. Στο βιβλίο παρουσιάζεται η φιλοσοφία
της κουζίνας, η τυροκομία και η διαδικασία τυροκόμησης των τοπικών τυριών ΠΟΠ
καθώς επίσης και η πλούσια λόγω βιοποικιλότητας παλέτα τυροκομικών. Η μελισσοκομία
κατέχει σημαντική θέση στη μελέτη όπως και τα γεννήματα της γης που είναι ΠΟΠ, η
αμπελοκαλλιέργεια γηγενών ποικιλιών, οι ιχθυοκαλλιέργειες και τα άλλα προϊόντα του
τόπου. Το βιβλίο έχει εκδοθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά και διατίθεται δωρεάν από την
Περιφέρεια. Διαδικτυακά έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα www.agrifoodcentralgreece.gr

Athena International Olive Oil Competition
Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, στις 20 Απριλίου η απονομή
Με τη συμμετοχή 364 δειγμάτων εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου από 14 χώρες
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αξιολόγησης του 4ου διεθνούς διαγωνισμού ελαιολάδου
«Athena International Olive Oil Competition» (ATHIOOC), που φέτος έλαβε χώρα στο
Ναύπλιο, 18 με 20 Μαρτίου. Τα αποτελέσματα, όπως προέκυψαν από τη διεθνή εικοσαμελή
κριτική επιτροπή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.athenaoliveoil.gr. Η επιτροπή
απένειμε συνολικά 201 μετάλλια: 46 χάλκινα, 71 αργυρά, 76 χρυσά και 8 μεγάλα χρυσά,
που είναι και η ύψιστη διάκριση (βαθμολογία 95/100 και πάνω). Καλύτερο ελαιόλαδο του
διαγωνισμού ανεδείχθη το ισπανικό Conde de Mirasol από την Κόρδοβα της Ανδαλουσίας
από την ποικιλία ελιάς χοχιμπιάνκα. Καλύτερο ελληνικό ελαιόλαδο κρίθηκε το One & Olive
από τη Μεσσηνία, που ήταν και το μοναδικό ελληνικό ελαιόλαδο που κέρδισε μεγάλο
χρυσό μετάλλιο. Η τελετή απονομής του Athena θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου
2019, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, σε συνδυασμό με ολοήμερη παρουσίαση όλων
των βραβευμένων ελαιολάδων στο κοινό.

CHEF OF THE WEEK
ΝIΚΟΣ ΚΑΡΑΘAΝΟΣ

Πειθαρχία και Ασφάλεια
στην κουζίνα
Είναι απόφοιτος της μαγειρικής σχολής Le
Monde και πήρε το πρώτο αστέρι Michelin
πριν ακόμα κλείσει τα 28, όταν μετά από
εννιά χρόνια στη Σπονδή, την εποχή του
Γάλλου σεφ Jerome Serres, πήρε το πρώτο του αστέρι Michelin για τη Χύτρα και λίγο
αργότερα άλλο ένα για την καλοκαιρινή της
εκδοχή, τη Γαλάζια Χύτρα.
Πλέον η ελληνική κουζίνα αποτελεί το πάθος και το μέλλον του. Η μοριακή γαστρονομία του άφησε μια παρακαταθήκη, για να
συνεχίσει να εξελίσσεται. Αποτέλεσε μέρος
της ομάδας των Πέντε (Σπύρος και Βασίλης Λιάκου, Περικλής Κοσκινάς, Κλεομένης Ζουρνατζής, Νίκος Καραθάνος) όπου
οι «αρμένικες» συναντήσεις τους στο σπίτι
της Εύης Βουτσινά, τους έφεραν κοντά τον
ένα στον άλλο και ακόμα πιο κοντά στον
πειραματισμό και τη διερεύνηση της ελληνικής κουζίνας. Λίγο αργότερα η ομάδα των
5 ανοίγει από κοινού την Cookoovaya. Τον
Νίκο τον εμπνέουν τα ταξίδια στο εξωτερικό
και οι επαγγελματικές του εμπειρίες δίπλα
σε κορυφαίους σεφ, όπως ο τριάστερος
Martin Berasategui στο San Sebastian ή
ο βραβευμένος με δύο αστέρια Michelin
Jacques Chibois στο εστιατόριο «La
Bastide Saint-Antoine» του δίνουν την
ώθηση που χρειάζεται για να συνεχίζει με
άποψη στην ελληνική κουζίνα. Εχει περάσει
από το Βαρούλκο, τη Σπονδή, το Πιλ Πουλ
και τη Hytra. Αγαπάει να δουλεύει με υλικά
που είναι στην εποχή τους. Πιστεύει ότι το
άλφα και το ωμέγα της μαγειρικής είναι η
τοπικότητα και η εποχικότητα. Πεποίθησή
του είναι ότι σήμερα γίνεται μεγάλη προσπάθεια να αφομοιωθεί η ελληνική κουζίνα από
τους ίδιους τους μάγειρες, να αναδειχθεί και
να δοκιμαστεί σε νέες βάσεις.

09

no 343

HOSPITALITY LEADER

03.04.2019

Τα αρχαία μνημεία ως δημόσιο αγαθό
Ο Σταύρος Μπένος, ιδρυτής του σωματείου Διάζωμα,
μιλά για τη σύνδεση τουρισμού και πολιτισμού και τη συνεργασία
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Της Iσαβέλλας Ζαμπετάκη, zampetaki@boussias.com

Σε μια εποχή που η σύνδεση μεταξύ
τουρισμού και πολιτισμού γίνεται
όλο και πιο έντονη, ποια τα κρίσιμα
σημεία για να δημιουργούνται
πετυχημένα προϊόντα;
Σ.Μπ.: Όσο κι αν προκαλεί έκπληξη,
θεωρώ ότι το κρισιμότερο είναι να αλλάξει
η εγκατεστημένη ελληνική νοοτροπία
σχετικά με τις υποδομές και την ανάπτυξη.
Οι περισσότεροι Έλληνες πολιτικοί θεωρούν
ότι με το που θα φτιάξουν μια υποδομή
«καθάρισαν». Αν όμως δεν είναι βιώσιμη και
αξιοποιήσιμη μια νέα επένδυση, τότε καταλήγει
να αποτελεί άχθος -όπως συνέβη με τα
Ολυμπιακά έργα. Πρέπει να μπούμε σε μια
νοοτροπία αντιμετώπισης των μνημείων ως
ζωντανών οργανισμών και να αλλάξουμε τον
τρόπο διαχείρισής τους. Όπως επίσης και να
αντιληφθούμε ότι τα μνημεία δεν είναι κρατικό,
αλλά δημόσιο αγαθό: αποτελούν περιουσία
όλων των πολιτών του κόσμου. Το Διάζωμα
πασχίζει ώστε το πλαίσιο να είναι ανοικτό
και να επιτρέπει σε όλους να φροντίζουν
τα μνημεία -με θεματοφύλακα, βέβαια, τις
αρχές της χώρας. Πριν γίνει το Διάζωμα, το
σύστημα ήταν περίκλειστο και οι ιδιώτες δεν
είχαν καν τη δυνατότητα να κάνουν δωρεές.
Σύγχρονη διαχείριση σημαίνει ότι όλοι
μπορούμε να συμβάλουμε. Εξίσου σημαντικό
είναι να αντιληφθούμε τη διαφορά μεταξύ της
διαχείρισης ενός μνημείου και της διαχείρισης
ενός προορισμού. Στην Πολιτιστική Διαδρομή
των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, το πρώτο
ολιστικό προϊόν πολιτιστικού τουρισμού
που δημιούργησε το Διάζωμα, οι τοπικές
επιχειρήσεις οργανώνονται και συμμετέχουν
στο πλαίσιο ενός Συμφώνου Ποιότητας.
Πρόκειται για ένα κίνημα αγάπης και ποιότητας
που περιβάλει τα μνημεία με στόχο να έχει ο
επισκέπτης μια συλλογική βιωματική εμπειρία
που περιλαμβάνει από το είδος μουσικής που
θα παίζει το πούλμαν που θα τον παραλάβει
από το αεροδρόμιο μέχρι τα σημεία που θα

Είναι σημαντικό να
αντιληφθούμε τη διαφορά μεταξύ
της διαχείρισης ενός μνημείου και
της διαχείρισης ενός ευρύτερου
προορισμού.
επισκεφτεί κατά μήκος της διαδρομής που
συνδέει μεταξύ τους τα μνημεία. Τα μνημεία
πάλι, πρέπει να φτιάξουν το δικό τους
σύστημα ποιότητας. Στη σημερινή εποχή είναι
αδιανόητο να μην έχουν σταθερό ωράριο
λειτουργίας ή ωραία πωλητήρια και τουαλέτες.
Η διαχείριση των μνημείων είναι υπόθεση του
Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά η διαχείριση της
διαδρομής είναι υπόθεση όλων μας.

Ανάμεσα σε όλες τις δυνάμεις του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
που κινητοποιούνται στο πλαίσιο που
περιγράφετε, ποιοι παράγοντες έχουν
τη μεγαλύτερη δύναμη;
Σ.Μπ.: Πρώτη δύναμη είναι πάντα ο
φωτισμένος αρχαιολόγος. Και φέρνω σαν
παράδειγμα τον Βασίλη Λαμπρινουδάκη
και τον Πέτρο Θέμελη και τη δουλειά
τους στη Μεσσήνη και στην Επίδαυρο
αντίστοιχα. Επόμενη σε σειρά δύναμη
είναι οι δομές του Υπουργείου Πολιτισμού,
εφόσον αντιλαμβάνονται και υπηρετούν
τον νέο ρόλο των αρχαίων μνημείων. Μετά
έρχονται οι τοπικές κοινωνίες αλλά και ο
ιδιωτικός τομέας. Έχουμε εκπλαγεί με την
προθυμία του ιδιωτικού τομέα να συμβάλει
σε προγράμματα αποκατάστασης μνημείων
και πολιτιστικού τουρισμού. Την κίνηση
αυτή την εκλαμβάνουμε ως μια μορφή
σύγχρονου πατριωτισμού και χαιρόμαστε

που καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν
νέο πλούτο, αντί να προσπαθούμε να
μοιραστούμε μια πίτα που δεν υπάρχει.

Ποια τα στοιχεία μοναδικότητας που
έχουν αναγνωρίσει στο Διάζωμα
φορείς όπως το Ευρωκοινοβούλιο
και η Παγκόσμια Τράπεζα;
Σ.Μπ.: Τη συνύπαρξη του δημόσιου με
τον ιδιωτικό τομέα από τον σχεδιασμό
των προγραμμάτων μέχρι την υλοποίησή
τους. Είναι ένα νέο μοντέλο διοίκησης
μνημείων και συμμετοχικότητας που δεν
υπάρχει αλλού. Για παράδειγμα, στην
περίπτωση της Ηπείρου, τα αρχαιολογικά
έργα ήθελαν μελέτες. Αν τις μελέτες αυτές
τις αναλάμβανε το Υπουργείο Πολιτισμού,
θα χρειάζονταν τουλάχιστον δέκα χρόνια
για να ολοκληρωθούν. Ήρθε το ίδρυμα
Νιάρχος, μας έδωσε 200.000 ευρώ,
κάναμε μελέτες για τα σπουδαία θέατρα
της περιοχής, εγκρίθηκαν από το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τώρα ήδη
υπάρχουν εκεί εργοτάξια. Ήρθε, αντίστοιχα,
η Ιώνια Οδός και χρηματοδότησε τη μελέτη
για το Σύμφωνο Ποιότητας συμμετοχής των
τοπικών επιχειρήσεων. Κι έχουμε ευτυχώς
πολλά ακόμα αντίστοιχα παραδείγματα να
αναφέρουμε.
Σε προσωπικό επίπεδο, τι σας
συγκινεί περισσότερο όταν
επισκέπτεστε ένα αρχαίο θέατρο;
Σ.Μπ.: Το ανυπέρβλητο επίπεδο αισθητικής!
Αισθάνομαι το θέατρο σαν χώρο που
περικλείει την ομορφιά του πώς ήταν
στημένες οι αρχαίες πόλεις και ο δημόσιος
χώρος, των θεσμών, του σεβασμού για το
περιβάλλον. Προσπαθώντας να προσδιορίσω
τα επιμέρους στοιχεία, αναπόφευκτα τα
εκλογικεύω. Στην πραγματικότητα όμως
πρόκειται για μια συνολική αίσθηση που
λειτουργεί με τρόπο μαγικό.
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Νηστίσιμο Πρωινό από τα Καφεκοπτεία Λουμίδη
Μοναδικός Διαγωνισμός στη σελίδα τους στο Facebook

Διανύουμε την περίοδο της Σαρακοστής και τα Καφεκοπτεία
Λουμίδη δίνουν την ευκαιρία στον καθένα να επιλέξει
νηστίσιμα εδέσματα μέσα από μία μεγάλη γκάμα προϊόντων,
απολαμβάνοντας πάντα εκλεκτό καφέ που συνδυάζει τη
φρεσκάδα, την υψηλή ποιότητα και το ξεχωριστό άρωμα. Στο
πνεύμα των ημερών, μέσω ενός ξεχωριστού διαγωνισμού
στη σελίδα των Καφεκοπτείων Λουμίδη στο Facebook κάθε
εβδομάδα και συνολικά για 5 εβδομάδες θα κληρώνεται
ένας τυχερός που θα κερδίσει ένα “καλάθι” από νηστίσιμες
λιχουδιές και φυσικά ελληνικό φρεσκοαλεσμένο καφέ. Τα
νηστίσιμα καλάθια είναι αφιερωμένα στο πιο βασικό γεύμα της ημέρας, δηλαδή το πρωινό
ώστε να συνοδεύσουν τον πρώτο καφέ της ημέρας με άλλα εκλεκτά προϊόντα. Τα καλάθια
περιλαμβάνουν μαρμελάδες της εταιρείας Evlogia, κλασικό βούτυρο αμυγδάλου ή βούτυρο
κάσιους της εταιρείας The Nutlers, παραδοσιακό ξανθό ταχίνι ή ταχίνι Twist με φουντούκι,
μέλι και μαστίχα Χίου της εταιρείας Αργουδέλης και τέλος ένα μελί ρείκι ή ελάτης βανίλια της
εταιρείας Μελισσοκομία Χελμός.

Η άνοιξη στο ποτήρι σας, μόνο στα Starbucks
Μοναδικές νέες επιλογές με άρωμα άνοιξης

Τα Starbucks υποδέχονται την άνοιξη με νέες γευστικές προτάσεις. To αγαπημένο Matcha Tea
Latte από ολόκληρα φύλλα πράσινου τσαγιού matcha, ατμίζεται με γάλα, αναμειγνύεται με
σιρόπι βανίλιας και γαρνίρεται με το μοναδικό μας vanilla bean topping. Νέο Hazelnut Mocha
Coconut Milk Macchiato: Πλούσιος espressο με φρέσκο γάλα καρύδας στον ατμό και γλυκό
σιρόπι φουντουκιού που αριστοτεχνικά «σφραγίζεται» με σιρόπι μόκας. Ιδανική vegan & νηστίσιμη
επιλογή που προσφέρεται και σε κρύα εκδοχή. Επίσης, νέες ποικιλίες Starbucks® Κάψουλες
Espresso ή συσκευασμένοι κόκκοι καφέ για το σπίτι ή το γραφείο. Τέλος, νέα αξεσουάρ καφέ με
ανοιξιάτικες πινελιές: κούπες, θερμός και πλαστικά ποτήρια και μπουκάλια νερού σας περιμένουν
σε παστέλ αποχρώσεις.

Συνέχισε την «απογείωση» και τον Φλεβάρη ο ΔΑΑ
Δυναμική ανοδική πορεία επιβατών εσωτερικού και εξωτερικού

Θετική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση του Αεροδρομίου το Φεβρουάριο 2019,
σημειώνοντας άνοδο κατά 11,3% και φτάνοντας τους 1,3 εκατ. επιβάτες. Τόσο οι επιβάτες
εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς επιβάτες, παρουσίασαν δυναμική άνοδο κατά 10,8% και 11,5%
αντίστοιχα. Συνολικά, κατά τους πρώτους δύο μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου
έφθασε τους 2,7 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο κατά 9,8%. Η επιβατική κίνηση τόσο
του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού παρουσίασαν δυναμική ανάπτυξη κατά 9,3% και
10% αντίστοιχα. Ο αριθμός των πτήσεων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια
του Φεβρουαρίου 2019 ανήλθε σε 12.204, καταγράφοντας άνοδο κατά 9,5%. Οι πτήσεις
εσωτερικού σημείωσαν σημαντική άνοδο σε σχέση με το 2018 (+14,3%), ενώ και οι διεθνείς
πτήσεις παρουσίασαν υγιή αύξηση, στο επίπεδο του 6,2%.

Διευθύντρια Έκδοσης: Κατερίνα Δρόσου, T: 210-6617777 (εσωτ. 261),
e-mail: kdrossou@boussias.com
Διεύθυνση Σύνταξης: Νέλλη Καψή, T: 210-6617777 (εσωτ. 245),
e-mail: nkapsi@boussias.com
Σύνταξη: Ισαβέλλα Ζαμπετάκη, T: 210-6617777 (εσωτ. 200),
e-mail: zampetaki@boussias.com
Βίκη Τρύφωνα, e-mail: trifonavicky@gmail.com
Σελιδοποίηση: Γιώτα Χειλάκου
Διαφήμιση: Ράνια Διβάνη, T: 210-6617777 (εσωτ. 111), e-mail: rdivani@boussias.com

ΜΕΓΑΛΑ
IKΡΑ

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση
προτίμησης των Αυστριακών για το
2019 με βάση τον αριθμό πτήσεων
για την Ελλάδα και ξεπερνούν τις 15
εβδομαδιαίως από τα αεροδρόμια
Αυστριακών πόλεων. Το γεγονός
αυτό επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποι
των αεροδρομίων του Graz, Linz
και Salzburg, οι οποίοι συμμετείχαν
στα σεμινάρια προς διευθυντικά
στελέχη τουριστικών οργανισμών και
ταξιδιωτικών γραφείων, που διοργάνωσε
η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Αυστρίας.
Τα συνολικά μηνύματα από την Αυστρία
είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά για τον
ελληνικό τουρισμό, καθώς για το 2019
καταγράφεται 10% αύξηση στη ζήτηση
κρατήσεων και μάλιστα σε συνέχεια
της πολύ επιτυχημένης χρονιάς-ρεκόρ
του 2018, οπότε αυξήθηκαν 21,3% οι
αφίξεις Αυστριακών τουριστών στη χώρα
μας. Ο ΕΟΤ σε εφαρμογή της εθνικής και
περιφερειακής τουριστικής πολιτικής για
την προώθηση του ελληνικού τουρισμού
με ποικίλους δίαυλους επικοινωνίας
και συνεργειών, διοργάνωσε σε
συνεργασία με τον Thomas Cook,
σειρά σεμιναρίων αποκλειστικά για την
Ελλάδα, σε πόλεις της Αυστρίας. Με
κυρίαρχο στόχο τη δημιουργία ζήτησης
για ολοκληρωμένες εμπειρίες θεματικού
τουρισμού σε λιγότερο γνωστούς στο
ευρύ κοινό, προορισμούς της χώρας μας,
η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Αυστρίας,
προγραμματίζει τη συμμετοχή της και
σε σειρά σεμιναρίων της Austrian
Airlines, που συνδέει κύρια αυστριακά
αεροδρόμια απευθείας με 19 ελληνικούς
προορισμούς.

Εκδότης: Μιχάλης Μπούσιας
Διευθυντής Εκδόσεων: Δημήτρης Κορδεράς
Διευθυντής Συνεδρίων και Βραβείων: Νικόλας Κονδάκης
Διεύθυνση: Κλεισθένους 338,153 44 Γέρακας,
Τ: 210-6617777, F: 210-6617778,
e-mail: info@boussias.com www.boussias.com

Το Hotel & Restaurant Newsletter εκδίδεται από την
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