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Ο
ι κορυφαίες πρακτικές του Ελληνικού Τουρισμού βραβεύθηκαν 

στην Τελετή Απονομής των Tourism Awards 2014. Τα βραβεία 

διοργανώθηκαν από τo Hotel & Restaurant της Boussias 

Communications, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και 

του ΕΟΤ, με στόχο την ανάδειξη της αριστείας και της καινοτομίας στο χώρο του 

Τravel, Hospitality & Leisure. Στην τελετή απονομής, στην οποία παρευρέθηκαν 

περισσότερα από 350 υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρείες και 

φορείς τουρισμού της χώρας μας, βραβεύθηκαν οι πρακτικές που διακρίθηκαν από 

την αρμόδια κριτική επιτροπή, μέσω αδιάβλητης διαδικασίας που θεσμοθέτησε το 

Hotel & Restaurant της Boussias Communications. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης 

των υποψηφιοτήτων υπήρξαν η καινοτομία που επιφέρει η υποψήφια πρακτική, 

ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της, η απόδοσή της και η σημασία της τόσο για τον 

κλάδο, όσο και για την εθνική οικονομία. 

Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η ηθοποιός Μάνια Παπαδημητρίου, η οποία 

έκανε την έναρξη της τελετής εξιστορώντας με το δικό της μοναδικό τρόπο το πώς 

κατέληξε ο Θεός, όταν μοίραζε τον κόσμο στους λαούς, να δώσει στους Ελληνες 

αυτή τη χώρα, την οποία σύμφωνα με το παραμύθι είχε κρατήσει για τον εαυτό του!  

Σύσσωμη η ελληνική αγορά Τουρισμού παρευρέθηκε την 

Τετάρτη 8 Απριλίου 2014 στην τελετή απονομής των Tourism 

Awards 2014, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 

Divani Apollon Palace σε κλίμα έντονης αισιοδοξίας.

EΠΙΜEΛΕΙΑ ΚΑΤΕΡIΝΑ ΔΡOΣΟΥ

Επιβράβευση στις κορυφαίες 
πρακτικές του Ελληνικού Τουρισμού

N. Σκουλάς, 

Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής
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Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Νίκος Ε. 

Σκουλάς, δήλωσε σχετικά «Η ανάδειξη και προβολή 

καινοτόμων δράσεων και καλών πρακτικών, φορέων 

και επιχειρήσεων, αναμφισβήτητα θα έχει πολύ θετική 

επίδραση στην αναγκαία αναβάθμιση της ποιότητας 

και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, σε όλο το 

φάσμα της τουριστικής μας προσφοράς. Τα βραβεία 

αριστείας για τη σύλληψη και εφαρμογή καινοτόμων 

ιδεών λειτουργούν, όχι μόνον ως μέσον αναγνώρισης 

και περαιτέρω ενθάρρυνσης των πρωταγωνιστών, 

αλλά και ως πηγή παραδειγματισμού και έμπνευσης 

για ανάληψη ανάλογων πρακτικών. Ο εντεινόμενος 

διεθνής ανταγωνισμός μας επιβάλλει να επινοούμε και 

να εφαρμόζουμε νέες ιδέες στους τομείς στρατηγικών 

επιλογών, ποιοτικής εξυπηρέτησης, ειδικών μορφών 

τουρισμού με αυξανόμενη ζήτηση, αισθητικής και 

λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων, προβολής 

της εταιρικής και προϊοντικής μας ταυτότητας, 

αξιοποίησης της τεχνολογίας, βελτίωσης των υποδομών 

προσβασιμότητας, αξιοποίησης του ανθρώπινου 

δυναμικού και, βεβαίως, του γαστρονομικού και οινικού 

μας πολιτισμού». Η λαμπερή και ιδιαίτερα αισιόδοξη 

για το μέλον του ελληνικού τουρισμού τελετή απονομής 

«έκλεισε» με το απόσπασμα «Χιλιάδες χρόνους 

περπατάμε...» από τον «Μικρό Ναυτίλο» του Οδυσσέα 

Ελύτη που απήγγειλε η Μάνια Παπαδημητρίου.

Απονεμητές
Tα βραβεία απένειμαν στους νικητές οι: Χρήστος 

Πάλλης, Πρόεδρος του ΕΟΤ, Αγγελική Βαρελά, Γενική 

Διευθύντρια του ΕΟΤ, Nίκος Σκουλάς, τέως Υπουργός 

Τουρισμού και Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των 

βραβείων, Γιώργος Βερνίκος, Αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ, 

Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΤΕ, 

Γιώργος Τσακίρης, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Δρακόπουλος, Ειδικός 

Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, 

Mαρία Μάρακα, Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης του ΕΟΤ, 

Γιώργος Μπρούλιας, Πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης 

και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Κωνσταντίνος 

Στεφανακίδης, Διευθυντής Τουριστικής Σχολής 

Αναβύσσου, Άγγελος Ρούβαλης, Πρόεδρος του ΣΕΟ, 

Ιωσήφ Πάρσαλης, Γενικός Διευθυντής της Marketing 

Greece, Μαρία Λεκάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μίλτος Καρούμπας, Πρόεδρος 

του Chef’s Club, Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος της 

ΠΟΕΣΕ, Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, Industry Head της 

Google Greece, Δημήτρης Κόσσυφας, Head of Travel 

της Google Greece, Άντζελα Κατσένη, European Social 

Manager της Globe One, Βασίλης Λινάκης, Technical 

Director της Linakis Digital, Γιώργος Καλούδης, 

Γενικός Διευθυντής «Συμμαχία για την Ελλάδα», Μαρία 

Θεοφανοπούλου, Εκδότρια του Greek Travel Pages και 

Νικόλαος Γ. Τραυλός, Πρύτανης του ALBA.

Αιγίδες και Χορηγοί
Τα βραβεία διοργανώθηκαν με την Αιγίδα του 

Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, με την Ευγενική 

Υποστήριξη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 

της Marketing Greece, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) 

και του Σύνδεσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών & 

Τα βραβεία παρουσίασε η ηθοποιός 

Μάνια Παπαδημητρίου
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Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗATTA).

Χρυσός Χορηγός των βραβείων ήταν η Globe One 

Digital και Χορηγοί η GOOGLE και η Linakis Digital. 

Υποστηρικτές ήταν το ALBA, ο Διεθνής Αερολιμένας 

Αθηνών, η ΔΕΠΑ και η  Eurobank. Χορηγοί 

Επικοινωνίας το GTP, το Travelling και η Τουριστική 

Αγορά. Χορηγοί Οίνου ήταν το Kτήμα Μπριτζίκη, 

Meditterra Wines, Οινοποιία Μωραϊτη, Κτήμα Σιγάλα 

και Κτήμα Τσέλεπου και Χορηγός Καφέ η Nespresso, 

ενώ τα βραβεία παρέδωσαν τα μοντέλα του πρακτορείου 

Future Models Management του Κ. Κουτούλια.

Κριτική Επιτροπή
Οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν από μια ανεξάρτητη 

κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν οι:

•  Τheodore S. Benetatos, Επικεφαλής των 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Τουρισμού & 

Ξενοδοχειακής Διοίκησης, Πανεπιστημιακό Κέντρο ΙΜΙ, 

Ελβετία

•  Dr. Dimitrios Buhalis, Strategic Management and 

Marketing expert with specialisation in Technology and 

Tourism, Bournemouth University, UK

•  Dr. Dimitrios Diamantis, Διευθυντής Προγράμματος 

ΜΒΑ, Les Roches International School of Hotel 

Management, Ελβετία

•  Βιργινία Καραούζα, Σύμβουλος Ποιότητας Υπηρεσιών, 

Service Excellence, Guest Experience στην Τουριστική 

Βιομηχανία, ΜΒΑ Μanagement Τουρισμού, 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

•  Mίλτος Καρούμπας, Executive Chef, Πρόεδρος Chef’s 

Club

•  Μαρία Λεκάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα 

Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου

•  Κώστας Μάντζιος, Oικονομολόγος, ΜΒΑ, Γενικός 

Διευθυντής Αστικής Εταιρίας Μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα «Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποίησης 

Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελματιών Q 

Certification H&R»

•  Μαρία Μάρακα, Aρχιτέκτων, Γενική Διευθύντρια 

Ανάπτυξης ΕΟΤ 

• Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

• Κωνσταντίνος Στεφανακίδης, Διευθυντής, ΟΤΕΚ 

Αναβύσσου

• Μάγια Τσόκλη, Δημοσιογράφος

•  Δρ. Παναγιώτης Χατζηπάνος, Πολιτικός Μηχανικός, 

Πρόεδρος, American Society of Civil Engineers-Hellenic 

Section, Γενικός Γραμματέας, Project Management 

Institute - Greece

Τιμητικά Βραβεία
Δρ. Γεράσιμος Ζαχαράτος 
Για τη Συνολική Συμβολή του στον Ελληνικό Τουρισμό

Οργανισμός Τουριστικής Προβολής Χαλκιδικής & 
Φωτογράφος Ανδρέας Σφυρίδης
Για το Φωτογραφικό Έργο “Χαλκιδική 4 Εποχές”

Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος
Για τη Συμβολή τους στην Ανάπτυξη & Προώθηση του 
Οινοτουρισμού

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
Για το “Ελληνικό Πρωϊνό” και τη Συμβολή του στην Ανάδειξη 
της Πολιτιστικής Ταυτότητας Ελληνικών Προορισμών

Έπαινοι
G.KTIZEIN
“Εκπόνηση μελέτης Hermione Hills-Bioclimatic 
Architecture”

ΔΗΜΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - Αρχιτέκτων Φωτεινή Ξυράφη
“Εκπόνηση μελέτης Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Κέντρου 
Φηρών”

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
“Εκπόνηση μελέτης Κλειστού Αθλητικού Γυμναστηρίου 
1500 θέσεων με υπόγειο πάρκινγκ”
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Ενότητα: Strategy & Innovation

                           1. Strategic Investment DOLPHIN CAPITAL - AMANZOE SILVER

                         2. Strategic Partnership RADISSON BLU PARK HOTEL ATHENS GOLD

 
The Synergies Project by W2Strategy και MaestroGroup
Για το Zagori Excellence Network

SILVER

 
Caldera Collection - Resorts of Mykonos - Panadvert.com
Για το Myconos Santorini Loyalty Systems

BRONZE

3. Innovative Concept in Tourism TEMES - Costa Navarino GOLD

4. Innovative Service Model ΗΔΙΣΤΗ BRONZE

 TUV RHEINLAND HELLAS BRONZE

5. Affiliations Strategy TRAVEL PLANET 24 BRONZE

Ενότητα: Customer Service & Experience

1. Excellence in Customer Service ASTRA SUITES SANTORINI GOLD

 ΑRISTI MOUNTAIN RESORT, ξενοδοχείο που διαχειρίζεται η HOTEL BRAIN SILVER

2.  Exceptional Quality in Room Service, 
Front Desk Services or Concierge Services 

DOLPHIN CAPITAL - AMANZOE GOLD

Ενότητα: Specialty Offering

1. Cultural Tourism ORIGINAL SENSES GOLD

 CORFU SENSES SILVER

2. Sports Tourism ACTIVE MEDIA, ‘’Navarino Challenge’’ GOLD

 COMMUNICATION LAB,  “The Spetses mini Marathon Phenomenon” BRONZE

3. Family Tourism Thalatta Seaside Hotel, ξενοδοχείο που διαχειρίζεται η HOTEL BRAIN SILVER

Ενότητα: Architecture & Design 

1. Architectural Excellence DOLPHIN CAPITAL - AMANZOE GOLD

2. Architecture & Design-New build SESA HOTEL ξενοδοχείο που διαχειρίζεται η HOTEL BRAIN SILVER

Ενότητα: Branding, Public Relations & CSR

1. Advertising Campaign McCann Erickson Athens - Περιφέρεια Αττικής SILVER

 AIRFASTICKETS SILVER

 LOUIS CRUISES BRONZE

2. Integrated Marketing Campaign Περιφέρεια Κρήτης - Next Step - Indigo View Καμπάνια «Incredible Crete» GOLD

3. Annual Event Marketing Campaign ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 2013 ΕΤΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ GOLD

4. Reputation Management LOUIS HOTELS SILVER

5. Community & Social Development LOUIS CRUISES GOLD

 ATTICA GROUP SILVER

 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά  SILVER

 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ BRONZE

Ενότητα:. Digital & Social Marketing

1. Website & Booking Interface AIRFASTICKETS GOLD

2. Best Use of Social Media PANADVERT.COM GOLD

 Tribal Worldwide Athens ‘’WE Discover Greece’’ SILVER

3. Mobile Site TRAVEL PLANET 24 GOLD

4. Best Use of Search Marketing Strategy GLOBE ONE DIGITAL - AIRFASTTICKETS GOLD

 GLOBE ONE DIGITAL -  GRECOTEL HOTELS & RESORTS SILVER

5. Best Use of Mapping & Location RADISSON BLU PARK HOTEL ATHENS BRONZE

Ενότητα: Technology

1. Technology Infrastructure Transformation RezLogic|WebHotelier GOLD

 TRINITY VISION, ‘’CABS.GR’’ SILVER

2. Cross-channel Integration Navigator Travel & Tourist Services Ltd SILVER

Ενότητα: Sustainability

1. Energy Efficiency-Use of Renewable Sources PORTO CARRAS GRAND RESORT GOLD

2. Water Stewardship PORTO CARRAS GRAND RESORT GOLD

3. Use of Renewable Sources 
CANDIA BEST WESTERN HOTEL ‘’Έργο Γεωθερμίας της AiDEngineering 
LTD’’

SILVER

Ενότητα:.Gastronomy

1. Innovative Restaurant Concept GRECOTEL - Εστιατόριο Agreco Farm SILVER

 GALAXY CATERING - Galaxy Bistro BRONZE

2. Excellence in F&B GRECOTEL HOTELS & RESORTS - Grecotel Creta Palace GOLD

 
Bill & Coo Restaurant του ξενοδοχείου Bill & Coo που διαχειρίζεται η 
HOTEL BRAIN 

SILVER

3. Excellence in Regional Cuisine LOUIS CRUISES BRONZE

Ενότητα: People Strategy

1. Employee Training HOTEL BRAIN BRONZE

Ενότητα: Travel & Transportation

1. New Fleet ATTICA GROUP GOLD

2. Excellence in Services ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ GOLD

Τα βραβεία    
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Ο κ. Χρήστος Πάλλης, Πρόεδρος ΕΟΤ,  έχει παραδώσει τιμητικό 

βραβείο για τη συνολική συμβολή του στον Ελληνικό Τουρισμό 

στον Δρ. Γεράσιμο Ζαχαράτο (δεξιά)

Από αριστερά: Ο φωτογράφος κ. Ανδρέας Σφυρίδης και 

ο κ. Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού 

Τουριστικής Προβολής Χαλκιδικής, μόλις έχουν παραλάβει από 

τον κ. Χρήστο Πάλλη, Πρόεδρο ΕΟΤ, τιμητικό βραβείο για το 

φωτογραφικό έργο «Χαλκιδική 4 Εποχές»

Η κα Μαριάννα Στέγγου, μόλις έχει παραλάβει το τιμητικό 

βραβείο των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος, για τη 

συμβολή τους στην ανάπτυξη και προώθηση του Οινοτουρισμού, 

από τον κ. Γιώργο Βερνίκο, Αντιπρόεδρο ΣΕΤΕ

Ο κ. Γιώργος Τσακίρης, Πρόεδρος του ΞΕΕ, έχει παραλάβει 

από τον κ. Γιώργο Βερνίκο, Αντιπρόεδρο ΣΕΤΕ (αριστερά) 

τιμητικό βραβείο για το «Ελληνικό Πρωινό» και τη συμβολή 

του στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας των 

ελληνικών προορισμών. 

Τιμητικά Βραβεία
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DOLPHIN CAPITAL – AMANZOE 
Κατηγορία: Strategic Investment 

Η ασιατική αλυσίδα Amanresorts, μία από τις κορυφαίες στο 

κόσμο, επιλέγει πάντα τόπους «παρθενικά» όμορφους για τα 

ξενοδοχεία της, αναδεικνύοντας τα τοπικά στοιχεία τόσο στην 

αρχιτεκτονική όσο και στη φιλοξενία, ενώ προσφέρει απόλυτη 

ιδιωτικότητα και εξαιρετικό σέρβις. Το κοινό όραμα του ιδρυτή 

των Amanresorts Adrian Zecha και της Dolphin Capital έγινε 

πραγματικότητα με τη δημιουργία του πρώτου Aman στην 

Ελλάδα αλλά και του πρώτου πολυτελούς ξενοδοχειακού 

συγκροτήματος στη χώρα, που συνδυάζει πολυτελείς branded 

κατοικίες προς πώληση. Η έλλειψη αντίστοιχου resort στην 

Ελλάδα αλλά και οι διεθνείς τάσεις προς τον πολυτελή 

τουρισμό και τις branded κατοικίες συνέτειναν προς την 

επένδυση αυτή, ακόμη και εν μέσω κρίσης.

Το έργο  υλοποιήθηκε από την Dolphin Capital Investors 

εκτείνεται σε 1000 στρέμματα και κόστισε περισσότερο 

από 100 εκατ. ευρώ. Η κατασκευή ξεκίνησε το 2010 και 

το ξενοδοχείο άνοιξε τις πύλες του τον Αύγουστο του 2012, ενώ μέχρι σήμερα έχουν 

πουληθεί 10 branded κατοικίες από 5 εκατ. ευρώ και άνω. Το ξενοδοχείο διαθέτει 38 δωμάτια σουίτες, 8 δίκλινες 

καμπίνες spa, beach club, yoga, pilates, γυμναστήριο, γήπεδα τένις και εστιατόρια. Το Amanzoe αποτελεί την πρώτη 

φάση του επενδυτικού προγράμματος στην περιοχή της Αργολίδας, γνωστό ως Porto Heli Collection.

RADISSON BLU PARK HOTEL ATHENS
Κατηγορία: Strategic Partnership 

Σε μια εποχή κρίσης, παρατεταμένης ύφεσης, έντονων ανακατατάξεων και 

αλλαγών και μετά από προσεκτική έρευνα και επαφές με τις μεγαλύτερες 

ξενοδοχειακές αλυσίδες παγκοσμίως που κράτησαν σχεδόν δύο χρόνια, 

η διοίκηση του ξενοδοχείου Park πήρε την απόφαση για τη στρατηγική 

συνεργασία ενός ιστορικού ξενοδοχείου της Αθήνας με τον όμιλο Carlson 

Rezidor. Μετά από 36 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην αθηναϊκή αγορά, 

το Park Hotel γίνεται το πρώτο Radisson Blu του ομίλου στην Ελλάδα. 

Μόλις εκείνο τον καιρό, στις αρχές του 2012 η Rezidor συνενώνεται με την 

Carlson δημιουργώντας την Carlson Rezidor, έναν πραγματικό κολοσσό που 

συγκαταλέγεται στο top 10 των μεγαλύτερων ξενοδοχειακών αλυσίδων 

παγκοσμίως, αλλά και της μεγαλύτερης upper upscale αλυσίδας της 

Ευρώπης.

Η συνεργασία του ξενοδοχείου με τον όμιλο Carlson Rezidor εκτός 

από τεχνογνωσία, brand awareness και πρόσβαση σε ένα πολύ δυνατό 

Loyalty Club, του εξασφαλίζει ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα που 

καρπώνεται εκτός από το ίδιο και ο προορισμός Αθήνα: Την απόκτηση ενός 

υποστηρικτικού δικτύου που τους τοποθετεί στη λίστα με τους μεγαλύτερους 

conference organizers και event planners. Είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο 

το ότι πλέον η Αθήνα υποστηρίζεται από αυτό το δίκτυο. Επιπλέον, η 

αλυσίδα Carlson Rezidor έχει και μια εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης σε 

αναδυόμενες  αγορές όπως Τουρκία και Ρωσία.

Η κα Κατερίνα Κατώπη, Διευθύντρια Dolphin Capital, ιδιοκτήτριας εταιρίας 
του Amanzoe, έχει παραλάβει βραβείο από τον κ. Αλέξανδρο Λαμνίδη, 
Γενικό Διευθυντή ΣΕΤΕ

Η κα Μάρη Δεβερίκου, ιδιοκτήτρια του Radisson Blu Park 

Hotel Athens με το βραβείο που της παρέδωσε 

ο  κ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Ενότητα: Strategy & Innovation
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THE SYNERGIES PROJECT BY 
W2STRATEGY & MAESTRO GROUP  
Για το Zagori Excellence Network (ZEN)
Κατηγορία: Strategic Partnership 

Το Zagori Excellence Network (ZEN) αποτελεί το πρώτο στην Ελλάδα δίκτυο 

ιδιωτικών επιχειρήσεων που δημιουργήθηκε για την προβολή και προώθηση 

μιας περιοχής, αυτής των Ζαγοροχωρίων. Το “The Synergies Project”, 

σύμπραξη των εταιρειών W2Strategy και MaestroGroup, ξεκίνησε την 

επεξεργασία ενός μοντέλου για την προβολή των Ζαγοροχωρίων, μετά από 

σχετικό αίτημα επιχειρήσεων της περιοχής. Σχεδίασε μια στρατηγική για την 

ανάπτυξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος των Ζαγοροχωρίων, με τη 

δημιουργία του Zagori Excellence Network, το οποίο λειτουργεί στα πρότυπα 

ενός affiliation με την καινοτομία ότι αποτελείται από επιχειρήσεις διαφορετικής 

δραστηριοποίησης (ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις δραστηριοτήτων). 

Ιδρύθηκε με διττή αποστολή: να αποτελέσει μια κοινή προσπάθεια προώθησης 

και ανάδειξης του Ζαγορίου ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού, όχι 

μόνο τη χειμερινή περίοδο αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Να αποκτήσει 

μια αυτοτελή δυναμική και να μπορεί να προωθήσει τις επιχειρήσεις - μέλη 

του, μέσα από την αναγνώριση του ίδιου, ως τη σύμπραξη των κορυφαίων 

επιχειρήσεων της περιοχής. ΄Εχει δημιουργήσει ενιαία ταυτότητα, κοινή 

ιστοσελίδα προβολής και προώθησης, κοινό branding στις επιχειρήσεις, 

συνέργειες που αφορούν στην παροχή προνομίων στους επισκέπτες που 

κάνουν χρήση υπηρεσιών των μελών του δικτύου.

CALDERA COLLECTION + RESORTS OF MYKONOS + 
PANADVERT.COM
Κατηγορία: Strategic Partnership 

Δύο μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι, ο Όμιλος Caldera 

Collection με 5 ξενοδοχεία στη Σαντορίνη και ο Όμιλος 

Resorts of Mykonos με 6 ξενοδοχεία στη Μύκονο, βασιζόμενoι 

στην πλατφόρμα webhotelier δημιούργησαν ένα automatic 

- Electronic Loyalty Sytem, όπου ο πελάτης που κάνει την 

κράτησή του από την ιστοσελίδα του Α ομίλου παίρνει Promo 

voucher code για τον Β όμιλο και αντίστροφα. Με μηδενικό 

marketing budget οι δύο όμιλοι δημιούργησαν δεκάδες 

χιλιάδες extra revenues δίνοντας μια λύση win-win-win, 

αφού τα ξενοδοχεία είναι οφελημένα γιατί εξασφαλίζουν 

πελατολόγιο που δεν το είχαν, κρατήσεις μέσα από το site τους 

χωρίς commission σε τρίτους, ενώ και ο πελάτης οφελείται 

από την καλύτερη τιμή. 

Το project υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της εταιρείας 

Panadvert η οποία είχε αναλάβει το Online Marketing και 

των δύο ομίλων. Η μεγαλύτερη «καινοτομία» του project 

ήταν η ταχύτητα και η αποφασιστικότητα, όπου δύο άγνωστοι, 

ήδη πετυχημένοι όμιλοι συνεργάστηκαν και αύξησαν τις 

κρατήσεις τους οnline, αποτρέποντας μερίδα του κοινού να 

χρησιμοποιήσει για τις κρατήσεις του τρίτους.

Από αριστερά: Ο κ. Δημήτρης Ντόκορος, Δ/νων Σύμβουλος Maestro 

Group, με το βραβείο, οι κ.κ. Κωστής Καπόπουλος και Δημήτρης 

Μαζιώτης, ιδρυτές της W2Strategy και ανάμεσά τους ο κ. Αλέξανδρος 

Λαμνίδης Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ, απονεμητής του βραβείου 

Ο κ. Ανδρέας Πατινιώτης, Δ/νων Σύμβουλος της Caldera 
Collection, με το βραβείο που έχει μόλις παραλάβει από 

τον κ. Αλέξανδρο Λαμνίδη (αριστερά)
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TEMES – COSTA NAVARINO 
Κατηγορία: Innovative Concept in Tourism 

Η Costa Navarino αποτελεί έναν ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό 

υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε 

ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου και 

περιλαμβάνει τουριστικές υποδομές που διαφυλάσσουν και προβάλλουν 

το φυσικό πλούτο και τη φυσιογνωμία της περιοχής. Στη καρδιά της 

φιλοσοφίας της είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις, την 

τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες της. Με την έναρξη λειτουργίας το 

2010, η Costa Navarino παρουσίασε αυτό το νέο μοντέλο τουρισμού, 

που βασίζει την επιτυχία του στο μοναδικό συνδυασμό αυτών των 

στοιχείων, με την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του και την 

παροχή υψηλών υπηρεσιών. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν μία πληθώρα 

πολιτιστικών, αθλητικών δραστηριοτήτων, καθώς και αναψυχής καθ’ 

όλη τη διάρκεια του χρόνου, με στόχο την επέκταση της τουριστικής 

περιόδου. Σε αυτό συμβάλλει και η διοργάνωση αθλητικών γεγονότων, 

ιδιαίτερα τους μήνες εκτός υψηλής περιόδου, ενώ μέσα από όλες τις 

πρωτοβουλίες αναδεικνύεται η πολιτιστική παράδοση και το περιβάλλον 

της περιοχής.

Με τη διοργάνωση διεθνών τουρνουά γκολφ, αλλά και με τα Νavarino 

Challenge και Navarino Bike Festival, δύο αθλητικά γεγονότα που 

συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό Ελλήνων και ξένων επισκεπτών το περασμένο φθινόπωρο, προβάλλονται 

οι δυνατότητες ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού στη Μεσσηνία. Μέσα από τις γαστρονομικές επιλογές στο Navarino 

Dunes, οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους όχι μόνο διεθνείς και ελληνικές γεύσεις, αλλά τη δυνατότητα να γνωρίσουν 

τις γαστρονομικές παραδόσεις της περιοχής. 

ΗΔΙΣΤΗ 
Κατηγορία: Innovative Service Model

Η «Ηδίστη» στοχεύει στην προώθηση της Ελλάδας μέσα από τη σχεδίαση 

και παραγωγή υψηλής αισθητικής αντικειμένων για την τουριστική 

αγορά. Bασικός στόχος της εταιρείας είναι να καλύψει την ανάγκη 

του ξένου επισκέπτη που αναζητά καλαίσθητα αναμνηστικά από τη 

χώρα μας, με πρωτότυπο σχεδιασμό, έγκυρη ιστορική τεκμηρίωση και 

υψηλή ποιότητα, πάντα κατασκευασμένα από Έλληνες προμηθευτές. 

Τα αντικείμενα που σχεδιάζει και παράγει ειναι εμπνευσμένα από την 

ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό, την παράδοση και τη φύση, με μια 

διάθεση ανατροπής και φρεσκάδας, ώστε το αντικείμενο να είναι 

ελκυστικό και πρωτότυπο χωρίς ωστόσο να χάνει την εγκυρότητα και 

την ιστορική του αξία.

Μνημεία - ορόσημα, χαρακτηριστικές ελληνικές ενδυμασίες, 

αρχιτεκτονικά στοιχεία, ιστορίες, μύθοι και σύμβολα της χώρας, από την 

αρχαία έως τη σύγχρονη εποχή, ζωντανεύουν με μια φρέσκια οπτική που 

σκοπό έχει να τους ξαναδώσει μια θέση στο σύγχρονο κόσμο, μέσα από 

αντικείμενα καθημερινής χρήσεως, που θα αγαπήσουν τόσο οι ξένοι 

επισκέπτες της χώρας μας όσο και εμείς οι ίδιοι.

Η εταιρεία «Ηδίστη» προήλθε από την ιδέα που είχαν τρεις νέες 

επαγγελματίες, η Αλεξάνδρα Χαριτάτου, η Μάριον Κουμπούρη και 

η Ολγα Παπαδοπούλου, προερχόμενες από διαφορετικούς τομείς 

(ιστορία/μουσειολογία, design, εμπόριο) και έχοντας μια πετυχημένη 

επαγγελματική πορεία η κάθε μια στον τομέα της. 

Οι κυρίες Μάριον Κουμπούρη, Ολγα Παπαδοπούλου και Αλεξάνδρα 

Χαριτάτου, partners της Ηδίστη, με το βραβείο που τους παρέδωσε ο κ. 

Κωνσταντίνος Στεφανακίδης, μέλος της κριτικής επιτροπής των βραβείων 

και Διευθυντής ΟΤΕΚ Αναβύσσου

 Η κ. Βάλια Βανέζη, Senior PR & Media Relations Manager TEMES, με το βραβείο που παρέλαβε από τον κ. Αλέξανδρο Λαμνίδη

Ενότητα: Strategy & Innovation
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TÜV RHEINLAND HELLAS
Κατηγορία: Innovative Service Model

Η TÜV Rheinland Hellas, μέλος του Διεθνούς δικτύου TÜV Rheinland Group, 

εκπόνησε ένα εξειδικευμένο πλαίσιο προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας, 

το οποίο στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση του ιατρικού τουρίστα ή του 

διεθνούς ασθενή στους χώρους φιλοξενίας. Αυτό  το σύστημα προδιαγραφών 

οργάνωσης με το χαρακτηριστικό τίτλο Medical Tourism Friendly Hotel (MTFH), 

μοναδικό και καινοτόμο παγκοσμίως, είναι ταυτόχρονα εγκεκριμένο από το 

Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης Ιατρικών Υπηρεσιών TEMOS International, 

τον μοναδικό διεθνώς πάροχο με εξειδίκευση και αναγνώριση στην 

πιστοποίηση υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού  στον κόσμο.

H TÜV Rheinland Hellas πιστοποίησε μετά από επιθεώρηση τo ξενοδοχείο 

Metropolitan του Ομίλου Χανδρή, κατά MTFH, το οποίο είναι το πρώτο 

ξενοδοχείο σε παγκόσμιο επίπεδο που πιστοποιήθηκε με αυτό το πιστοποιητικό. 

Η πιστοποίηση έγινε μετά από επιτυχή επιθεώρηση, στην οποία αξιολογήθηκαν 

σύμφωνα με τη νομοθεσία τα εξής: 

- Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης του ιατρικού τουρίστα

- Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών

- Η αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας

- Η ικανοποίηση των αρχών που διέπουν την ασφάλεια τροφίμων

- Η τρωτότητα του κτηρίου έναντι σεισμού

- Το επίπεδο ασφάλειας, πυρασφάλειας και εργονομίας.

Η απονομή του πιστοποιητικού έγινε στις 13 Ιουνίου 2013, σε ειδική εκδήλωση, στην οποία παρουσιάστηκαν στην Διεθνή 

Τουριστική Αγορά οι προδιαγραφές MTFH και αναλύθηκε εκτενώς η δομή του συστήματος διαχείρισης ιατρικών τουριστών.  

TRAVELPLANET24
Κατηγορία: Affiliations Strategy 

Η Travelplanet24 συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 3 μεγαλύτερα Online Travel Agencies στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και 

ανάμεσα στα 10 μεγαλύτερα της Ευρώπης. Το brand name που δημιουργήθηκε για την επέκταση στο εξωτερικό είναι το 

“tripsta”, το οποίο καλύπτει ένα δίκτυο 31 χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Traveplanet24 που εξυπηρετεί την αγορά της 

Ελλάδας. Η δραστηριότητα της Tripsta στο Affiliate marketing 

είναι παρούσα σε 20 ευρωπαϊκές χώρες μέσω περισσότερων 

από 2.600 συνεργάτες. Συγκεκριμένα τα Affiliate networks 

διπλασιάστηκαν και ο αριθμός των Affiliate συνεργατών 

παρουσίασε μεγάλη αύξηση (από τους 800 τον Ιανουάριο 

του 2013, ένα χρόνο μετά περισσότερους από 2.600). 

Στρατηγική της εταιρείας αποτέλεσε η ανάπτυξη το AM 

activity μέσα από την καθιέρωση σταθερών, πιστών και με 

μεγάλη διάρκεια συνεργασιών.

Η εταιρεία προσφέρει στους συνεργάτες της μερικές από τις 

καλύτερες προμήθειες, καθώς επίσης και πλήρη υποστήριξη 

των αναγκών τους. Επίσης πραγματοποίησε κάποια special 

campaigns, όπως το Price Radar CPC campaign στην 

ελληνική αγορά μέσω του Linkwise, όπου επιλέχθηκαν 

μερικοί από τους καλύτερους publishers. Συγκεκριμένα 

μέσα από το Affiliation Marketing κατά την περίοδο 

Ιούλιος 2013-Ιανουάριος 2014 σημειώθηκε αύξηση στις 

συνολικές πωλήσεις 136%. 

Δεξιά ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης, Δ/νων Σύμβουλος της TUV Rheinland 

Hellas έχει παραλάβει βραβείο από τον κ. Κωνσταντίνο Στεφανακίδη

Ο κ. Χρήστος Βαρέλογλου της Travelplanet24 (δεξιά) 

παραλαμβάνει το βραβείο από τον κ. Κωνσταντίνο Στεφανακίδη
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ASTRA SUITES SANTORINI   
Κατηγορία: Excellence in Customer Service 

Το Astra Suites για πολλά χρόνια παραμένει το διαμάντι του ελληνικού 

τουρισμού. Βασισμένο κυρίως στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη 

δημιουργεί θαυμαστές από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα από την 

αμερικανική ήπειρο. Οι Repeater Guests του Astra από ένα σημείο και 

μετά επισκέπτονται πλέον το ξενοδοχείο και μετά το Νησί και τη χώρα!  

21ο στον κόσμο για το 2014 στο TripAdvisor από το travelers choice, 

Readers Award (η μέγιστη τιμητική διάκριση) του Conde Nast Johansens 

(μετά από ψηφοφορία του κοινού, αφού ήλθε 1ο στον κόσμο σε ψήφους 

έναντι όλων των καταλυμάτων), είναι η ελάχιστη τιμή και διάκριση για 

το Astra. Για χρόνια παρέμεινε 1ο στην Ευρώπη στο Trip Advisor, ενώ 

φέτος κατέχει την 5η θέση. Χρειάζονται δεκάδες σελίδες εκθέσεων για να 

περιγράψει κανείς τη φιλοξενία του Astra. Μια ματιά στα Social Media, στο τι 

λένε οι χρήστες στο twitter αλλά και σε οποιονδήποτε γνώστη του ελληνικού 

τουρισμού και της Σαντορίνης (άλλους ξενοδόχους, αρχές του τόπου, 

προέδρους ενώσεων, επαγγελματίες του νησιού) και διαπιστώνει κανείς ότι 

το όνομα Astra Suites, θεωρείται συνώνυμο με το ΑΡΙΣΤΟ service και πλέον 

δημιουργεί τον ορισμό του.  

Αρκεί να αναφέρει κανείς ότι το check-in στο ξενοδοχείο είναι μια διαδικασία 

40 λεπτών, όπου ο ίδιος ο Manager θα υποδεχτεί τους επισκέπτες και 

θα τους ξεναγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα κατατόπια του 

ξενοδοχείου και του νησιού. Αυτό ισχύει για όλες τις χιλιάδες επισκέπτες που 

πέρασαν από το ξενοδοχείο όσο υπάρχει.  

ARISTI MOUNTAIN RESORT,
Ξενοδοχείο που διαχειρίζεται η HOTEL BRAIN
Κατηγορία: Excellence in Customer Service 

Το Aristi Mountain Resort μέλος των Small Luxury Hotels of the World και του 

Ζagori Excellence Network (ZEN)  είναι ένα συγκρότημα πέτρινων κτισμάτων μέσα 

στον παραδοσιακό οικισμό της Αρίστης, στα Ζαγοροχώρια, απέναντι από τους 

Πύργους της Αστράκας. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας της περιοχής, με τη δύσκολη 

πρόσβαση, τις απαιτητικές διαδρομές ανάμεσα στα χωριά και τα αξιοθέατα, καθώς 

και τη σύνδεση των διακοπών με δραστηριότητες στην ύπαιθρο, το Aristi Mountain 

Resort ανέπτυξε μια καινοτόμο υπηρεσία, την “Aristi Guardian”, με σκοπό την 

εκπαίδευση και ασφάλεια των επισκεπτών του κατά τη διάρκεια των εκδρομών και 

δραστηριοτήτων τους στην περιοχή. Η λογική της δημιουργίας της είναι η ασφάλεια 

των επισκεπτών, αλλά την ίδια στιγμή ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής που αποτελεί και τη βάση της τουριστικής εμπειρίας που απολαμβάνουν οι 

επισκέπτες. Το προσωπικό του ξενοδοχείου γνωρίζει και καταγράφει την τοποθεσία 

και το είδος δραστηριότητας το οποίο διενεργείται έτσι ώστε να μπορεί να προστρέξει 

σε βοήθεια αν χρειαστεί. Για παράδειγμα, εάν οι επισκέπτες έχουν προγραμματίσει να 

διασχίσουν το Φαράγγι του Βίκου (περίπου 6 ώρες), το προσωπικό του ξενοδοχείου 

ζητά από τους επισκέπτες να το ενημερώσουν κατά την είσοδό τους στο Φαράγγι 

και κάθε 2 ώρες τηλεφωνεί έτσι ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει καμία 

ανησυχία. Σε περίπτωση κινδύνου, η παρέμβαση ενεργοποιείται αυτόματα. Κατά 

τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς η ομάδα του “Aristi Guardian” αντιμετώπισε 

με επιτυχία περιστατικά αυτοκινήτου κολλημένου στο πάγο, βλάβης αυτοκινήτου σε 

απομακρυσμένη περιοχή, εύρεση επισκέπτη στο φαράγγι του Βίκου κ.ά.

Ο κ. Γιώργος Καραγιάννης (δεξιά), Managing Director 

του Astra Suites, μόλις έχει παραλάβει το βραβείο 

του από τον κ. Γιώργο Τσακίρη, Πρόεδρο ΞΕΕ

Αριστερά ο κ. Φίλιππος Ιωσηφίδης, ιδιοκτήτης Aristi Mountain Resort με το βραβείο του και τον κ. Γιώργο Τσακίρη

Ενότητα: Customer Service & Experience
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DOLPHIN CAPITAL - AMANZOE
Κατηγορία: Exceptional Quality in Room Service, 
Front Desk Services or Concierge Services

Αυτό που κάνει τα Amanresorts να κατατάσσονται στην κορυφαία θέση των 

καλύτερων ξενοδοχείων διεθνώς είναι οι υπηρεσίες και η εμπειρία που 

προσφέρουν στους πελάτες τους. Το απαράμιλλο σέρβις και η πραγματοποίηση 

της επιθυμίας του κάθε πελάτη είναι η βασική τους αρχή.  Δε θα μπορούσε λοιπόν 

και στο ελληνικό Amanzoe, να ισχύει κάτι διαφορετικό. Το προσωπικό είναι πάντα 

χαμογελαστό και πρόσχαρο έτοιμο να αντιμετωπίσει την κάθε επιθυμία των 

επισκεπτών. 

Η προσοχή στις λεπτομέρειες όμως και η δυνατότητα να προλαμβάνουν τις 

επιθυμίες των πελατών, είναι αυτά που κάνουν τη διαμονή μοναδική. Το 

προσωπικό γνωρίζει μέχρι πού μπορεί να φτάσει χωρίς να περάσει τη «λεπτή 

γραμμή» και τι ακριβώς απαιτείται ώστε να είναι ικανοποιημένος ο πελάτης. 

Όλο το προσωπικό του ξενοδοχείου πέρασε και συνεχίζει να περνά από ειδική 

τρίμηνη εκπαίδευση, ώστε να καταλάβει τη φιλοσοφία των Amanresorts και 

να μπορέσει να κατανοήσει το επίπεδο των υπηρεσιών που πρέπει να προσφέρουν τα 190 

μέλη του προσωπικού (περίπου 5 ανά Pavilion) και φροντίζουν  να παρέχουν τα πάντα στους επισκέπτες, είτε βρίσκονται στους 

χώρους του ξενοδοχείου, είτε μέσα στα δωμάτιά τους, είτε επιθυμούν να επισκεφτούν τις γύρω περιοχές.  Ίσως καλύτερα από 

όλους το συνόψισε η Victoria Hislop σε ένα πρόσφατο άρθρο στο Vanity Fair, λέγοντας ότι το Amanzoe ακολουθεί το σωστό 

δρόμο προσφέροντας υψηλού επιπέδου ανεπιτήδευτες υπηρεσίες και δείχνοντας την τέλεια ελληνική φιλοξενία.

ORIGINAL SENSES 
Κατηγορία: Cultural Tourism

Η Original Senses εξ’ αρχής στόχευσε και σήμερα εδραιώνεται 

σε μία πολύ απαιτητική και δύσκολη αγορά αυτή του 

μεμονωμένου επισκέπτη και μάλιστα σε αυτούς που ανήκουν 

στα υψηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα των οποίων οι 

απαιτήσεις είναι μεγάλες. Έχοντας διασφαλίσει ένα πολύ 

ποιοτικό όνομα στις αγορές του εξωτερικού, προερχόμενο 

από συνεργασίες της με φορείς κύρους στην Ελλάδα (επί 

σειρά ετών διοργανώνει ταξίδια υψηλού επιπέδου, όπως 

ταξίδια τέχνης για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αλλά και 

πολλούς φορείς του πολιτισμού) στράφηκε στην εισερχόμενη 

αγορά διατηρώντας πάντα το ίδιο προφίλ, ένα boutique 

ευέλικτο και πολύ ποιοτικό γραφείο στην Ελλάδα. 

H εταιρεία δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο του 

εισερχόμενου και εξερχόμενου τουρισμού από το 2007, 

υποστηριζόμενη από μία ομάδα έμπειρων και πολυταξιδεμένων ανθρώπων που γνωρίζουν 

πώς να μετατρέψουν ένα ταξίδι σε εμπειρία. Η ταξιδιωτική της πρόταση απευθύνεται σε αυτούς που αναζητούν εξαιρετικά υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες και ταυτόχρονα μία «τολμηρή» γνωριμία του τόπου που επισκέπτονται. Ταξίδια πολιτισμού και τέχνης, ταξίδια 

γαστρονομίας, ταξίδια ειδικού εμδιαφέροντος, ταξίδια με επίκεντρο την κουλτούρα ενός τόπου αλλά και τους οικοδεσπότες του. 

Στα ταξίδια της θα βρείτε τον ψαρά που θα σας πει ιστορίες της θάλασσας, τον οινοποιό που θα σας φιλοξενήσει στα αμπέλια του, 

τη μαγείρισσα που θα σας φιλοξενήσει στην αυλή της, ένα νέο καλλιτέχνη που θα σας ανοίξει το ατελιέ του, ένα μουσείο που θα 

ανοίξει τις πόρτες του μόνο για σας. Κινητήριος δύναμη και δημιουργικός άξονας σε κάθε ταξίδι είναι ο «Άνθρωπος». 

Μαζί του μετατρέπεται μία απλή επίσκεψη σε αξέχαστη εμπειρία.

Η κα Κατερίνα Κατώπη, Διευθύντρια Dolphin Capital, ιδιοκτήτριας εταιρίας του Amanzoe, έχει παραλάβει βραβείο από τον κ. Γιώργο Τσακίρη, Πρόεδρο ΞΕΕ

Η ιδρύτρια της Original Senses κα Σόφη Χατζηβασιλείου έχει παραλάβει 

βραβείο από τον κ. Αγγελο Ρούβαλη, Πρόεδρο ΣΕΟ
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CORFU SENSES    
Κατηγορία: Cultural Tourism 

Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό 

παγκοσμίως συνδυάζοντας τα μοναδικά τοπία, το μεσογειακό 

κλίμα, τον πολιτισμό και την ιστορία της. Ποικιλία τέτοιων 

χαρακτηριστικών έχει ιδιαίτερα και το νησί της Κέρκυρας, 

στο οποίο εδρεύει το ξενοδοχείο Corfu Senses.

To Corfu Senses είναι ένα όμορφο ξενοδοχείο 250 κλινών 

που βρίσκεται στη νότια Κέρκυρα, πάνω στην παραλία του 

Αγίου Ιωάννη Περιστερών.

Το Αχίλλειο, το παλάτι της πριγκίπισσας Σίσσυ και η 

γέφυρα Κάιζερ βρίσκονται κοντά του. Το ξενοδοχείο, 

ανταποκρινόμενο στη διεθνή τάση για διεύρυνση και 

διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και γνωρίζοντας 

ότι η Κέρκυρα προσφέρει πληθώρα τέτοιων εμπειριών 

προχώρησε το 2013 σε κίνηση προώθησης εναλλακτικού 

τουρισμού (Specialty Offering). Το Corfu Senses 

συνεργάστηκε με τον ρωσικό Tour Operator SK Travel που 

εξειδικεύεται στον εναλλακτικό τουρισμό. Από τον Ιούνιο 

μέχρι και Σεπτέμβριο 2013 ο αριθμός των 1.000 Ρώσων τελειόφοιτων αριστούχων σπουδαστών πανεπιστημίων, με τους 

πρυτάνεις τους, επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Κέρκυρα, με έμφαση, κατά τη διαμονή τους, σε αθλητικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες. Η επιτυχία του project ήταν εντυπωσιακή εκτοξεύοντας την απήχηση και το ενδιαφέρον για το ξενοδοχείο, 

την Κέρκυρα και την Ελλάδα, από όλη τη ρωσική πανεπιστημιακή κοινότητα και τις οικογένειες των σπουδαστών.

ACTIVE MEDIA “Navarino Challenge”
Κατηγορία: Sports Tourism

Τριήμερο αθλητικό και κοινωνικό γεγονός, που είχε ως επίκεντρο την 

Αρκαδία και τη Μεσσηνία με κύριο στόχο του την ενημέρωση του κόσμου 

για τη Μεσογειακή διατροφή και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την παιδική 

παχυσαρκία, με την παρουσία του Ελληνοαμερικανού υπερμαραθωνοδρόμου 

& ενός εκ των κορυφαίων στον κόσμο, Dean Karnazes ή Κωνσταντίνο 

Καρνέζη. Κύριο χαρακτηριστικό του ήταν ότι οι συμμετέχοντες έτρεχαν χωρίς 

ανταγωνισμό και για καλό σκοπό. Περιλάμβανε τρεις διαδρομές, μια 6,8 

χλμ. από τη Σιλίμνα Αρκαδίας στην Τρίπολη, έναν Ημιμαραθώνιο από την 

Αρχαία Μεσσήνη μέχρι την Κεντρική Πλατεία της Μεσσήνης και έναν αγώνα 

15 χλμ. από την Πύλο στην Costa Navarino. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου 

πραγματοποιήθηκε ημερίδα, ενώ στο γεγονός συμμετείχαν αθλητές πρότυπα 

όπως: ο δις Ολυμπιονίκης του Ταεκβοντό, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, ο δις 

Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην κολύμβηση Σπύρος Γιαννιώτης, και σπουδαίοι 

εν δυνάμει αθλητές αποστάσεων όπως οι Δημήτρης 

Θεοδωρακάκος, Γιώργος Καραβίδας, Μαρία Πολύζου και Τίνα Κεφαλά, 

ενώ τιμήθηκε η αγωνιστικότητα και ανθρωπιστική βοήθεια του μεγάλου 

μαραθωνοδρόμου, καθώς και σπουδαίου ευεργέτη, Στυλιανού Κυριακίδη. 

Υπήρξε συντονισμός με τους δημόσιους, τοπικούς φορείς και οργανισμούς 

της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας, ενώ το γεγονός πραγματοποιήθηκε με τις 

αιγίδες του Υφυπουργείου Αθλητισμού, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων και του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου.

Ο κ. Σπυρίδων Ιωαννίδης(δεξιά),  Ηotel Manager του Corfu Senses, με 

το βραβείο που του παρέδωσε ο κ. Αγγελος Ρούβαλης, Πρόεδρος ΣΕΟ

Δεξιά ο κ. Άκης Τσόλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Active 

Media, με το βραβείο του και τον κ. Αγγελο Ρούβαλη
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COMMUNICATION LAB 
“The Spetses mini Marathon Phenomenon”
Κατηγορία: Sports Tourism

Το Spetses Mini Marathon διοργανώθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο 

του 2011 και μετράει ήδη τρεις διοργανώσεις στο νησί των Σπετσών 

με σημαντική άνοδο των συμμετεχόντων κάθε χρονιά που το 2013 

άγγιξαν τους 9.300 αθλητές και επισκέπτες. Η διαφοροποίησή του από 

τις αντίστοιχες διοργανώσεις έγκειται στο ότι πέρα από το αθλητικό 

κομμάτι, έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικού και πολιτιστικού 

χαρακτήρα, συνθέτοντας μία ολιστική προσέγγιση με σημαντικά 

πλεονεκτήματα τόσο για τον τουρισμό, όσο και για την ανάπτυξη της 

τοπικής κοινωνίας και τη δημιουργία μίας αθλητικής κουλτούρας στο 

νησί και την ευρύτερη περιοχή. Τα οφέλη σε επίπεδο τουρισμού είναι 

πολλαπλά, αφενός μεν από πλευράς κερδών για την τοπική κοινωνία, 

αφετέρου από πλευράς προβολής των Σπετσών ως αθλητικού προορισμού 

με την προσέλκυση Ολυμπιονικών, Παγκόσμιων Πρωταθλητών και 

Παραολυμπιονικών. Η διοργάνωση εξελίσσεται κάθε χρόνο σε αθλητικό 

επίπεδο με την προσθήκη καινούργιων αγώνων, που το 2014 φτάνουν τα 

7 αγωνίσματα. Το Spetses mini Marathon τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου 

Σπετσών και από το 2014 του ΕΟΤ. Σε επίπεδο τουρισμού, καταγράφεται 

σημαντική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μετά το τέλος την σεζόν που παραδοσιακά ήταν η γιορτή της Αρμάτας. 

Οι επισκέπτες του, με βάση τα στοιχεία των εγγραφών, είναι: 20% από το εξωτερικό, 40% από τα μεγάλα αστικά κέντρα, 

20% από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη και 20% από τις Σπέτσες κα την ευρύτερη περιοχή, συνόψισε η Victoria Hislop 

σε ένα πρόσφατο άρθρο στο Vanity Fair, λέγοντας ότι το Amanzoe ακολουθεί το σωστό δρόμο προσφέροντας υψηλού 

επιπέδου ανεπιτήδευτες υπηρεσίες και δείχνοντας την τέλεια ελληνική φιλοξενία.

THALATTA SEASIDE HOTEL, 
ξενοδοχείο που διαχειρίζεται η HOTEL BRAIN 
Κατηγορία: Family Tourism

Το Thalatta Seaside, στην Αγία Άννα Βόρειας Εύβοιας, αποτελεί μέλος του δικτύου των SLH.  Απλώνεται μπροστά στην  

αιγαιοπελαγίτικη παραλία και αγκαλιάζεται από πυκνό πευκοδάσος. Κεντρικό όραμά του είναι η εγκάρδια φιλοξενία 

οικογενειών, που αναπτύσσεται σε δύο κεντρικούς άξονες: στην προσωποποιημένη ικανοποίηση των προτιμήσεων και 

αναγκών των οικογενειών και στη δημιουργία μιας ξεχωριστής 

εμπειρίας διακοπών για γονείς, παιδιά αλλά και το σύνολο της 

οικογένειας.

Η εμπειρία οικογενειακών διακοπών ξεκινά από την κράτηση, με την 

αποστολή ερωτηματολογίου για τις προτιμήσεις των παιδιών, ώστε 

να σχεδιαστεί προσωποποιημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Όλοι 

οι χώροι είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι για ασφαλή και λειτουργική 

διαμονή οικογενειών με παιδιά. Παρέχει υπηρεσίες όπως kids’ 

concierge, babysitting, θρεπτικά παιδικά μενού, ενώ παράλληλα έχει 

σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, αθλητικών, 

πολιτιστικών και εκπαιδευτικών, με αποκορύφωμα τη διοργάνωση 

του πρώτου στην Ελλάδα “Family Run” στοχεύοντας στη δημιουργία 

ποιοτικού χρόνου και κοινών εμπειριών μεταξύ γονιών και παιδιών. 

Στο 1ο “Family Run” στην Ελλάδα, το 2013, ο αθλητισμός ένωσε την 

οικογένεια (παιδιά, γονείς και συγγενείς) και όλοι μαζί αγωνίστηκαν 

σε μια σειρά αθλημάτων, που περιλάμβανε αγώνες δρόμου, αγώνες 

δρόμου με βρεφικά καρότσια, αγώνες ποδηλάτου και canoe-kayak, 

ενώ συμμετείχαν περισσότερες από 80 οικογένειες!H κ. Θέη Κόντα, Director of Hotel Management του Thalatta Seaside, 

παραλαμβάνει βραβείο από τον κ. Γιώργο Καλούδη, Γενικό Διευθυντή του 

‘’Συμμαχία για την Ελλάδα’’

Η κα Μαρίνα Κουταρέλλη, CEO Communication Lab μόλις έχει παραλάβει 

βραβείο από τον κ. Αγγελο Ρούβαλη, Πρόεδρο ΣΕΟ. Αριστερά της, 

οι συνεργάτες της κ. Θοδωρής Φίλιππας, Group Account Director 

και Μυρτώ Δελλενίκα, Events Manager
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DOLPHIN CAPITAL – AMANZOE    
Κατηγορία: Architectural Excellence  

Ο ελληνικός πολιτισμός έχει βρει τη θέση του στο Amanzoe που 

κατασκευάστηκε με την αρχιτεκτονική υπογραφή του Ed Tuttle, ο οποίος 

έχει σχεδιάσει πολλά Amanresorts, μεταξύ των οποίων και το πρώτο 

της αλυσίδας, το Amanpuri. Στο σχεδιασμό του Amanzoe, εμπνεύστηκε 

από την ελληνική αρχιτεκτονική και ιστορία, και κυρίως από την αρχαία 

Ελληνική Αγορά. Το ξενοδοχείο αναπτύσσεται γύρω από ένα κεντρικό 

κτήριο, το οποίο συγκεντρώνει τις βασικές λειτουργίες, ενώ ως 

δορυφόροι γύρω του -και σύμφωνα πάντα με το πρότυπο της αρχαίας 

ελληνικής αγοράς- αναπτύσσονται τα δωμάτια σουίτες. Η γενικότερη 

αίσθηση, τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, τα υλικά κατασκευής αλλά ακόμη 

και η βλάστηση που κυριαρχούν στο χώρο, όλα «μυρίζουν» Ελλάδα. 

Μάρμαρο, τοπική πέτρα, ξύλο είναι τα βασικά υλικά που εναλλάσσονται 

με απόλυτα μινιμαλιστικούς κίονες σε ένα κατάφυτο με ελιές τοπίο. 

Το νερό κυριαρχεί ως στοιχείο με διαδοχικές πισίνες ανάκλασης, οι 

οποίες οριοθετούν και τους διάφορους χώρους, δημιουργώντας όμορφα 

μονοπάτια και διαδρόμους. Το ξενοδοχείο εξελίσσεται σε ένα επίπεδο, 

ενώ οι σκεπές είναι φυτεμένες με ελληνικά βότανα που μοσχοβολούν και 

«δένουν» με το φυσικό περιβάλλον.

Τα 38 pavilions/σουίτες του ξενοδοχείου δεν διαφέρουν μεταξύ τους 

παρά μόνο στο μέγεθος της ιδιωτικής πισίνας (6μ. και 12μ.) και στη θέα, 

ενώ η μοναδικότητά τους, διακρίνεται από την ισορροπία της μινιμαλιστικής 

πολυτέλειας και της  ανεπιτήδευτης χαλάρωσης, σε επαφή με τη φύση. 

SESA HOTEL, 
ξενοδοχείο που διαχειρίζεται η HOTEL BRAIN
Κατηγορία: New build

ΤΤο SESA Hotel βρέχεται από το μαγευτικό Ιόνιο στην πανέμορφη 

παραλία Κανάλι της Πρέβεζας και άνοιξε τις πύλες του στο κοινό τον 

Ιούλιο του 2012. Το όνομα SESA προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων  

Sea, Earth, Sand, Air, τα 4 στοιχεία της φύσης. Οι μίνιμαλ φόρμες στη 

διακόσμηση τόσο στους κοινόχρηστους χώρους όσο και στα δέκα 

δωμάτια, οι χρωματικές επιλογές που εμπνέονται από στοιχεία της 

φύσης (θάλασσα, γη, άμμος, αέρας) και η διακριτική παρουσία ντιζάιν 

επιλογών δημιουργούν ένα σύνολο που διακρίνεται από απροσποίητη 

φινέτσα.

Κάθε δωμάτιο έχει σχεδιαστεί με βάση ένα από τα τέσσερα στοιχεία 

της φύσης με αντίστοιχες επιλογές στη χρωματική παλέτα, στα υλικά 

που επιλέγονται για τη διακόσμηση και τη θέση τους μέσα στο κτήριο. 

Διακοσμητικά υπάρχει μια συνεχής εναλλαγή γυαλιστερών και ματ 

επιφανειών που δίνουν τον τόνο της πολυτέλειας που αρμόζει σε ένα 

luxury ξενοδοχείο, σε συνδυασμό με την απλότητα των καλοκαιρινών 

διακοπών σε έναν από τους  ωραιότερους προορισμούς της 

Μεσογείου. Κυρίαρχος στόχος ήταν η δημιουργία ενός χαλαρού & 

αέρινου περιβάλλοντος όπου το «μέσα» με το «έξω» συνυπάρχει, τα 

στοιχεία της φύσης διαπερνούν τα δομικά όρια του περιβλήματος, ενώ 

το ίδιο το κτίριο στρέφει τον επισκέπτη στη γαλήνη και ομορφιά του 

άμεσου φυσικού περιβάλλοντος.

Ο κ. Δημήτρης Νταλής, Σύμβουλος Διοίκησης της Dolphin 

Capital, έχει παραλάβει βραβείο από την κα Μαρία Μάρακα, 

μέλος κριτικής επιτροπής, Aρχιτέκτονα και Γενική Διευθύντρια 

Ανάπτυξης ΕΟΤ

Ο κ. Δημοσθένης Βήχας, ιδιοκτήτης Sesa Hotel, με τo βραβείο του 

που παρέλαβε από την κα Μαρία Μάρακα

Ενότητα: Architecture & Design
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McCann ERICKSON ATHENS – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κατηγορία: Advertising Campaign

Η δημιουργία της διαφημιστικής καμπάνιας της 

Περιφέρειας Αττικής υπήρξε σημαντική πρόκληση. Πώς 

αποτυπώνεις σε μια δημιουργική ιδέα το στίγμα, τον πλούτο και τις 

ποικίλες εμπειρίες που απλόχερα προσφέρονται σε κάθε επίδοξο 

ταξιδιώτη στη μεγαλύτερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της χώρας; 

Και ποιο είναι αυτό το αληθινό, μονοσήμαντο και πραγματικά 

διαφοροποιό στοιχείο που περιγράφει τη σύγχρονη ταυτότητα του 

λίκνου του δυτικού πολιτισμού;

Στο σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής, η Αττική παραμένει δεκτική 

σε κάθε είδους ερεθίσματα. Αυτό το χαρακτηριστικό της παραμένει 

ακόμα ζωντανό, δυνατό και είναι ο βασικός λόγος που η Αθήνα/

Αττική εξακολουθεί να εξελίσσεται. Πάνω σ’ αυτή την αλήθεια 

βασίστηκε και η δημιουργική ιδέα της καμπάνιας. Μια περιοχή 

«ανοιχτή» απευθύνεται σε ανθρώπους εξίσου «ανοιχτούς» και 

τους προσκαλεί να ζήσουν νέες και δυνατές εμπειρίες.

Ένα δυνατό live που δημιουργικά αποτυπώνει το μεγαλείο της 

Αττικής, της εμβληματικής αυτής περιοχής, και προσκαλεί τους 

απανταχού ταξιδιώτες να παρευρεθούν και να το ζήσουν με όλες 

τους τις αισθήσεις! Στόχος του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής» είναι να 

εδραιώσει την Αθήνα/Αττική στους top 10 city break προορισμούς. Χώρες-στόχοι ορίσθηκαν, έπειτα από μελέτη, αγορές 

από τις οποίες υπάρχει παραδοσιακά προσέλευση επισκεπτών και εντάσσονται στη γεωγραφική ακτίνα της city break 

απόδρασης (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, ενώ αργότερα προστέθηκε και η Ρωσία).

AIRFASTTICKETS 
Κατηγορία: Advertising Campaign

H τηλεοπτική και ραδιοφωνική καμπάνια της 

Airfasttickets σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με στόχο 

να την κάνουν ευρέως γνωστή στην ελληνική αγορά. 

Ένα νέο online ταξιδιωτικό γραφείο που επενδύει 

συνεχώς με αποτέλεσμα να διαθέτει ένα μοντέρνο και 

πρωτοποριακό site που χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία, 

ποιότητα και ασφάλεια, απευθύνεται σε όλους τους 

Έλληνες που θέλουν να ταξιδέψουν οικονομικά και 

γρήγορα. Η επιτυχημένη επικοινωνιακή καμπάνια της 

Airfasttickets, που συμπεριλάμβανε Through the line 

επικοινωνία & Digital-Social Media, σχεδιάστηκε και 

παρουσιάστηκε στην ελληνική αγορά ώστε να χτίσει το 

brand awareness μιας νέας πρωτοποριακής εταιρίας, 

αλλά και να δώσει μία ξεκάθαρη εικόνα για τους 

δυνητικούς της πελάτες. Αποκτήθηκε βαθύτερη γνώση 

για τις ανάγκες του αγοραστικού κοινού στο οποίο 

απευθύνθηκε, μέσω της ανατροφοδότησης που έλαβε 

από τη χρήση των αμφίδρομων καναλιών επικοινωνίας 

όπως αυτό των Digital-Social Media. Η ιδέα της 

καμπάνιας βασίστηκε σε ένα πολύ βασικό insight: την 

αγωνία που έχει ο κάθε ταξιδιώτης όταν επιλέγει να 

ταξιδέψει με πολύ οικονομικό τρόπο.

Η κα Άννα Παπαδημητρίου-Τσάτσου, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα 

Αθηνών κρατά το βραβείο που της παράδωσαν οι κ.κ. Δημήτρης Κόσσυφας, 

Head of Travel και Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, Industry Head της Google Greece

Ο κ. Παναγιώτης Ευαγγελάτος (κέντρο), Country Manager Greece 

της Airfasttickets, έχει παραλάβει βραβείο από τους κ.κ. Δημήτρη Κόσσυφα 

και Γρηγόρη Ζαριφόπουλο

Ενότητα: Branding, Public Relations & CSR
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LOUIS CRUISES    
Κατηγορία: Advertising Campaign

Η Louis Cruises, με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας 

της, προβάλλει την εμπειρία της ελληνικής φιλοξενίας μέσω 

διαφημιστικής καμπάνιας και δημοσιογραφικής προβολής 

στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γερμανία, 

την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τα Βαλκάνια, την Αμερική, 

τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Αυστραλία, την Άπω και 

τη Μέσω Ανατολή και το υπόλοιπο της Ευρώπης. Η Louis 

Cruises αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρεία κρουαζιέρας 

που έχει διαφημιστική προβολή όλο το χρόνο σε 17 χώρες, 

στοχεύοντας στις διαφορετικές αγορές και τα διαφορετικά κοινά 

της ίδιας αγοράς μέσα από επιλεγμένα μέσα επικοινωνίας, 

σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία η κάθε 

τουριστική αγορά κινείται βάσει συγκεκριμένων τάσεων, 

βασισμένη σε ιστορικά στοιχεία. Δεδομένου ότι η Ελλάδα 

αποτελεί μια από τις τρεις πρωτεύουσες αγορές στο πενταετές 

πλάνο της Louis Cruises, για το 2014 έχει προγραμματίσει ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας με διαφημιστική και 

δημοσιογραφική προβολή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – 
NEXT STEP - INDIGO VIEW
Κατηγορία: Integrated Marketing Campaign

H καμπάνια της Περιφέρειας Κρήτης «Incredible Crete» αποτελεί, 

από το 2012 μέχρι σήμερα, το βασικό μέσο παγκόσμιας 

διαφημιστικής προβολής και προώθησης της Κρήτης ως τουριστικού 

προορισμού στοχεύοντας στη μεγαλύτερη προσέλκυση τουριστών. 

Η καμπάνια αποτελείται από το επίσημο τουριστικό πόρταλ της 

Κρήτης, www.incrediblecrete.gr, και από 8 διαφημιστικές ταινίες. Το 

www.incrediblecrete.gr αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη απο άποψη 

περιεχομένου τουριστική πλατφόρμα που έχει ποτέ αναπτυχθεί για 

την Κρήτη στο διαδίκτυο. Η εταιρεία Next Step σε συνεργασία με 

όλους τους φορείς συνέλεξε και ψηφιοποίησε υλικό από όλους τους 

νομούς και δημιούργησε μια βάση δεδομένων η οποία εισήχθη στην 

ιστοσελίδα. Παράλληλα, για τις 8 διαφημιστικές ταινίες, η εταιρεία 

Indigo View ανέπτυξε τη στρατηγική επικοινωνίας, σε σκηνοθεσία 

του βραβευμένου σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη και σενάρια του Παναγιώτη Παπουτσάκη.  Δημιούργησε έτσι 4 

διαφημιστικές ταινίες μυθοπλασίας αναδεικνύοντας τους βασικούς άξονες της καμπάνιας και 4 ταινίες που παρουσιάζουν 

τα αξιοθέατα του νησιού, τις παραλίες και την τοπική κουζίνα. Τα βίντεο είναι όλα ανθρωποκεντρικά εστιάζοντας σε αυτό που 

κάνει την Κρήτη ξεχωριστή: τους κατοίκους της!  Ο προορισμός «Κρήτη» ισχυροποιήθηκε και απέκτησε ενιαία δυναμική. Η 

Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας  για την ενιαία τουριστική προβολή της Κρήτης μέσα από την 

τουριστική καμπάνια «Απίστευτη Κρήτη: Εκπληκτικά δική σας!» (Incredible Crete: Surprisingly yours!)  άρχισε να διαφημίζεται 

σε 180 χώρες μέσω του διεθνούς συνδρομητικού τουριστικού καναλιού Travel Channel από το 2012. 

Η κ. Δήμητρα Βλάχου, Research and Communications manager της 

Louis Cruises, με το βραβείο και τους κ.κ. Δημήτρη Κόσσυφα, Head of 

Travel και Γρηγόρη Ζαριφόπουλο, Industry Head της Google Greece

Ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, με το βραβείο που παρέλαβε από τους κ.κ. Δημήτρη Κόσσυφα και Γρηγόρη Ζαριφόπουλο. 

Ενότητα: Branding, Public Relations & CSR
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ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Κατηγορία: Annual Event Marketing Campaign

Το «2013 Έτος Γαστρονομίας στη Σαντορίνη» αποτέλεσε ένα 

πολυσύνθετο γεγονός. Συνέδεσε το παρελθόν του νησιού, της 

εποχής του προϊστορικού οικισμού του Ακρωτηρίου με το σήμερα 

και ανέδειξε την ιδιαιτερότητα των ηφαιστειογενών εδαφών της 

Σαντορίνης. Μοναδικά αγροτικά προϊόντα, πρωτοποριακά εστιατόρια 

υψηλών προδιαγραφών, φιλόξενες ταβέρνες με παραδοσιακή 

κουζίνα, επισκέψιμα οινοποιεία, ρομαντικά ξενοδοχεία, ειδικές 

γωνιές τοπικών προϊόντων στα καταστήματα του νησιού, συνέθεσαν 

ένα δημιουργικό σκηνικό γαστρονομικής απόλαυσης. Οι επιλογές 

ανάμεσα σε ειδικά διαμορφωμένα μενού, εξαιρετικές γευσιγνωσίες 

κρασιών, πρωινά με σαντορινιά προϊόντα ήταν ανεξάντλητες.

Η Γαστρονομία αγκαλιάζει όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης ζωής 

στη Σαντορίνη, δηλαδή τις Τέχνες, την Παράδοση, την Παιδεία, 

τις Επιστήμες και γενικότερα τον Πολιτισμό. Το πρόγραμμα 

εκδηλώσεων του Δήμου Θήρας περιλάμβανε αφιερώματα με 

γαστρονομική, καλλιτεχνική και ιστορική αναδρομή.

LOUIS HOTELS 
Κατηγορία: Reputation Management

Η Louis Hotels, μέλος του Ομίλου Louis, δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό χώρο εδώ και 70 χρόνια με 

19 ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 αστέρων στα ελληνικά νησιά και την Κύπρο, φιλοξενώντας περί τους 250.000 

επισκέπτες το χρόνο από 20 χώρες (ο αριθμός διανυκτερεύσεων για όλο το 2011 ξεπερνά τα 1,6 εκατ., 

συμπεριλαμβανομένων και των χειμερινών μηνών 

στην Κύπρο).

Η Louis Hotels, πρωτοπορεί στον τομέα διαχείρισης εταιρικής 

φήμης, παρακολουθώντας στενά και με άμεση επαφή με τον 

πελάτη, δίνει σημασία και στην κάθε λέξη στο Tripadvisor, 

τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική ιστοσελίδα στον κόσμο. Για το 

λόγο αυτό, εξειδικευμένα στελέχη χειρίζονται αποκλειστικά 

τη διαδικτυακή εταιρική φήμη, ενώ επενδύει στο Online 

Reputation Management παρακολουθώντας σχόλια σε πάνω 

από 100 διεθνείς σελίδες.   

Στη συνέχεια αξιολογεί τα σχόλια των πελατών, προκειμένου 

να βελτιώσει τις υπηρεσίες της. To αποτέλεσμα; 

Η επιβράβευση!. Τα τελευταία χρόνια, 15 από τα 19 

ξενοδοχεία της Louis Hotels έχουν βραβευτεί από το 

Tripadvisor για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρουν, 

ενώ έχει γενική βαθμολογία 4.5/5 αστέρες.

Η κ. Δήμητρα Βλάχου, Research and Communications manager Louis 

Hotels με τo βραβείο που της παρέδωσε ο κ. Γιώργος Δρακόπουλος

Ο Δήμαρχος Σαντορίνης κ. Νικόλας Αναστάσιος Ζώρζος (δεξιά) έχει παραλάβει βραβείο από τον κ. Γιώργο Δρακόπουλο, Ειδικό Σύμβουλο Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
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LOUIS CRUISES    
Κατηγορία: Community and Social Development

Μία εταιρεία κρουαζιέρας με έδρα την Ελλάδα και βάση επιβίβασης 

τα ελληνικά λιμάνια, όπως η Louis Cruises, αποτελεί ουσιαστικό 

στήριγμα των τοπικών κοινωνιών σε πολλά επίπεδα. Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι κάθε μέρα και για 6 μήνες, 4 από τα πλοία της 

εταιρείας βρίσκονται σε ελληνικά λιμάνια, δίνοντας οικονομική 

«ανάσα» στην περιφέρεια με τους 454.318 επιβάτες που 

διακίνησε το 2013 και, μάλιστα, σε περιόδους χαμηλής τουριστικής 

κίνησης, ενώ προσεγγίζει νησιά, τα οποία δεν συγκαταλέγονται 

στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας, επειδή καμία εταιρεία 

κρουαζιέρας δεν τα επιλέγει λόγω απόστασης ή ελλειπών 

υποδομών.

Επιπλέον, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον «προορισμό» 

και την προώθηση της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού, 

γεγονός που συνεπάγεται την τόνωση της τοπικής οικονομίας και 

επιχειρηματικότητας, ενίσχυση των μουσείων, των αρχαιολογικών 

χώρων και των επαγγελματιών που σχετίζονται με τις μεταφορές και 

ξεναγήσεις. Τέλος, δημιουργεί ζήτηση σε διαμονή και αεροπορικές 

μεταφορές με τα πακέτα “fly, stay & cruise” διευρύνοντας τις μέρες 

παραμονής των επισκεπτών και συμβάλλοντας καθοριστικά στην 

αύξηση των εσόδων για την τοπική οικονομία.

ATTICA GROUP
Κατηγορία: Community and Social Development

Οι τοπικές κοινωνίες των νησιών του Αιγαίου στα οποία ταξιδεύει καθημερινά ο στόλος της Blue Star Ferries αποτελούν 

άμεση προτεραιότητα συνδεδεμένη με τις αρχές που διέπουν τον Όμιλο ΑΤΤΙCA GROUP. Η δέσμευση του προγράμματος ΕΚΕ 

του Ομίλου «Με προορισμό εσάς» θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο σχεδιάζοντας προγράμματα όπως την «Ηλιοπροστασία», 

το οποίο βρίσκει εφαρμογή με συνέπεια και συνέχεια από το 2008 έως 

σήμερα στις τοπικές κοινωνίες των νησιών του Αιγαίου, όπου ταξιδεύουν 

καθημερινά χειμώνα-καλοκαίρι τα πλοία του Ομίλου.

Δημοσιευμένα στοιχεία ερευνών έχουν αποδείξει την ανησυχητική 

αύξηση των κρουσμάτων μελανώματος στην Ελλάδα, μία χώρα με πολύ 

έντονη ηλιοφάνεια. Η  υπέρμετρη  έκθεση στον ήλιο  ευθύνεται για την 

αυξανόμενη  συχνότητα του μελανώματος  ακόμα και σε νεαρά άτομα. Η 

έγκαιρη και σωστή διάγνωση σε συνδυασμό με τη σωστή  χειρουργική 

εξαίρεση μελανώματος εξασφαλίζουν στους πάσχοντες  ποσοστά ίασης 

από 85% έως και 95%.

Το πρόγραμμα της ΑΤΤΙCA GROUP περιλαμβάνει παροχή δωρεάν 

εξετάσεων για σπίλους και καρκινώματα δέρματος με επιτόπια 

χειρουργική αφαίρεση όπου κριθεί αναγκαίο και δωρεάν ιστολογική 

ανάλυση. Επίσης, ενημερωτικές ομιλίες σχετικά με την επικινδυνότητα 

της παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο, τους ενδεδειγμένους τρόπους 

προφύλαξης και αυτοεξέτασης που οδηγούν στην ευεργετική πρόσληψη 

της ηλιακής ακτινοβολίας, εξαιρετικά σημαντικό για του νησιώτες που 

απολαμβάνουν τον ήλιο όλο το χρόνο στερούμενοι ενημέρωσης για την 

πρόληψη και τη σωστή έκθεσή τους σε αυτόν.

Ο Captain Γιώργος Κουμπενάς (δεξιά), VP Operations Louis Cruises, 

έχει παραλάβει βραβείο από τον κ. Γιώργο Δρακόπουλο, 

Ειδικό Σύμβουλο Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 

Ο κ. Διονύσης Θεοδωράτος, Εμπορικός Διευθυντής Γραμμών 

Εσωτερικού Attica Group κρατά το βραβείο που του παρέδωσε 

ο κ. Γιώργος Δρακόπουλος

Ενότητα: Branding, Public Relations & CSR



23

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΛΟΥ 
και S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 
Κατηγορία: Community and Social Development

Η Μήλος είναι προικισμένη με σπάνια φυσική ομορφιά και γεωλογία 

λόγω της ηφαιστειακής της προέλευσης, αποτελώντας έναν εν δυνάμει 

μοναδικό προορισμό βιωματικού τουρισμού. Η μοναδική γεωλογία, της 

χαρίζει σπάνια τοπία τα οποία προσελκύουν επισκέπτες από την Ελλάδα 

και όλο τον κόσμο αλλά και μοναδικά ορυκτά, των οποίων η εξόρυξη, 

επεξεργασία και εμπορία αποτέλεσαν και αποτελούν πηγή ευημερίας για 

το νησί από τους Νεολιθικούς χρόνους μέχρι σήμερα.

Η κοινή προέλευση (μοναδική γεωλογία) των δύο πυλώνων της 

οικονομίας του νησιού (τουρισμού και μεταλλείας) έδωσε στο 

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου το 2012, με χορηγό την S&B Βιομηχανικά 

Ορυκτά Α.Ε., την ιδέα της ανάπτυξης ενός τουριστικού προϊόντος: 

επιλέγησαν 7 διαδρομές όπου η φύση, η ιστορία και, κυρίως, η γεωλογία 

συνυφαίνονται, σηματοδοτήθηκαν και αναδείχθηκαν με επιμελημένα 

περιγραφικά κείμενα και ακριβείς χάρτες, δημιουργώντας 

το MILOTERRANEAN Geo Experience. 

Το Miloterranean βρίσκεται ήδη στα χέρια των ντόπιων επαγγελματιών 

του τουρισμού προκειμένου η Μήλος, εκτός από νησί της Αφροδίτης, 

να αναδειχθεί και ως μοναδικός προορισμός εναλλακτικού τουρισμού. 

Προκρίνοντας καινοτόμους και αποτελεσματικούς τρόπους προσέλκυσης 

του τουριστικού ενδιαφέροντος, στόχος είναι να διευρυνθεί η τουριστική 

περίοδος στη Μήλο και ο τύπος των επισκεπτών της.

Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης 
Κατηγορία: Community and Social 
Development

Η Ένωση Ξενοδοχων Σαντορίνης σε συνεργασία με την 

INTERAMERICAN παρέχει δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη άμεσης 

ιατρικής βοήθειας και υγείας, στο πλαίσιο της κοινωνικής 

υπευθυνότητας και αλληλεγγύης, στους άπορους κατοίκους του 

νησιού. Συνολικά καλύφθηκαν από τις παροχές 47 άτομα.

Η Ένωση για να καλύψει το κόστος της ασφάλισης προσέφερε 

στην ασφαλιστική εταιρεία συνολικά 150 διανυκτερεύσεις σε 

ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με τη βούληση να καλύψει με 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 200 άτομα. Ο φορέας 

αξιολόγησης και διαχείρισης των αιτημάτων ασφάλισης 

είναι το κοινωνικό φαρμακείο του δήμου Θήρας, για λόγους 

διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, ο τελικός 

αριθμός των ατόμων που πληρούσε τα κριτήρια που έθετε το 

κοινωνικό φαρμακείο κατέληξε σε 47 άτομα. Ετσι, η Ένωση 

πέτυχε να αυξήσει τις παροχές του ασφαλιστικού φορέα προς 

αυτά τα 47 άτομα (π.χ. αερομεταφορά κ.λπ.). 

Ο κ. Μανώλης Καραμολέγκος, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων 
Σαντορίνης, με το βραβείο της Ενωσης και τον κ. Γιώργο 

Δρακόπουλο

Ο κ. Σπύρος Τζίντζος, Διευθυντής Λειτουργιών Μήλου της S&B, 

με το βραβείο και τον κ. Γιώργο Δρακόπουλο, Ειδικό Σύμβουλο 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
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AIRFASTTICKETS    
Κατηγορία: Website & Booking Interface

Η Airfasttickets το 2012 ανέπτυξε μία νέα στρατηγική για την 

καθολική αναδιαμόρφωση της οnline παρουσίας της στις αγορές 

στις οποίες δραστηριοποιείται. Η στρατηγική αυτή βασίστηκε 

στο πώς ένα online ταξιδιωτικό γραφείο μπορεί να δώσει στο 

δυνητικό ταξιδιώτη μία φρέσκια προσέγγιση και τη δυνατότητα να 

μπορεί να κάνει την κράτηση για το ταξίδι που έχει προγραμματίσει 

ή σκοπεύει να προγραμματίσει με τον πιο εύκολο και ξεκάθαρο 

τρόπο.

Ο σχεδιασμός του έργου είχε βασική αρχή την πρακτική “write 

once run anywhere” ώστε δημιουργώντας μία φορά το βασικό 

κορμό της πλατφόρμας κρατήσεων να μπορέσει η εταιρία να το 

προσαρμόσει δυναμικά σε κάθε μία από τις 5 αγορές (Η.Π.Α., 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Ελλάδα, Γερμανία). Μετά τη χάραξη 

της στρατηγικής, το αμέσως επόμενο βήμα ήταν ο ανασχεδιασμός 

όλων των ηλεκτρονικών καναλιών διανομής των υπηρεσιών της. 

Αυτή η αναδιαμόρφωση εφαρμόστηκε καθολικά στην πλατφόρμα 

κρατήσεων και στη στρατηγική της επικοινωνίας με το δυνητικό 

ταξιδιώτη. Η εταιρία έχει πάντα ως γνώμονα ότι όσο πιο απλή 

είναι η προσέγγιση και πιο ξεκάθαρη η παρεχόμενη πληροφορία, 

τόσο πιο εύκολη και γρήγορη είναι η λήψη απόφασης για ένα 

υπέροχο ταξίδι.

PANADVERT.COM 
Κατηγορία: Best use of Social Media 

Το Astra Suites έχει την εντονότερη παρουσία στα Social 

Media από κάθε άλλο ξενοδοχείο στην Ελλάδα. Ένα μικρό διαμάντι με 

μόλις 27 σουίτες, έχει πάνω από 40.000 φίλους στο Facebook, τους 

περισσότερους followers στο twitter (1600), αναδείχθηκε σε 21o 

καλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο από τους χρήστες του TripAdvisor, 

πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα που έστησε Pinterest και άλλα! 

Η συνολική στρατηγική του σχεδιάστηκε από την Panadvert, όπου και 

εκπαιδεύτηκε το σύνολο του προσωπικού για το ρόλο των Social Media 

(μάγειροι, καθαρίστριες, υπάλληλοι reception κ.λπ.). Στη συνέχεια, 

κάθε πελάτης που φεύγει, στο check-out από το ξενοδοχείο «δένεται» 

με το ξενοδοχείο μέσω κάποιου κοινωνικού δικτύου. Το Interactivity 

level του ξενοδοχείου στο facebook (Likes per post / αριθμό φίλων) 

είναι αξιοζήλευτο αφού υπάρχουν Posts με πάνω από 2.000 likes και 

κάποιες φωτογραφίες με πάνω από 500 shares. Αποτέλεσμα όλων 

αυτών είναι το Astra Suites να αποτελεί διαφήμιση για όλο το νησί 

παγκόσμια.

O κ. Γιάννης Γιαννάτος, CEO Internet business Developer Panadvert, με το βραβείο που του παρέδωσε η κα Άντζελα Κατσένη

O κ. Παναγιώτης Ευαγγελάτος, Country Manager Greece Airfasttickets, 

παραλαμβάνει βραβείο από την κα Άντζελα Κατσένη, 

European Social Manager Globe One Digital

Ενότητα: Digital & Social Marketing



25

TRIBAL WORLDWIDE ATHENS 
“WE DISCOVER GREECE”
Κατηγορία: Best use of Social Media 

Λίγες εβδομάδες πριν την επίσημη παρουσίαση του portal www.discovergreece.

com, ξεκινήσε η καμπάνια δημιουργίας μιας ένθερμης κοινότητας στήριξης του 

ελληνικού τουρισμού και της ανάδειξης μιας διαφορετικής οπτικής της Ελλάδας. 

Το Project WE DiscoverGreece κατάφερε να ενώσει Έλληνες και επισκέπτες 

σε μια κοινή προσπάθεια! Μέσω μιας ολοκληρωμένης Digital καμπάνιας 

κατόρθωσε μέσα σε 20 μέρες να αγγίξει πάνω από 800.000 ανθρώπους 

ώστε να γίνουν κομμάτι της προσπάθειας, σε 3 απλά βήματα: Συμμετέχοντας 

με το κουμπί Είμαι Μέσα, μοιράζοντας το Project στα Social Media και 

ανεβάζοντας τη δική τους ιστορία από την Ελλάδα που αγαπούν.

Για να επιτευχθεί αυτό, ενεργοποιήθηκαν όλα τα social media, δημιουργήθηκε 

ένα μοναδικό βίντεο, σχεδιάστηκαν online καμπάνιες και ένα ραδιοφωνικό 

spot, ενώ παράλληλα υπήρχε συνεργασία με τα γραφεία Δημοσίων Σχέσεων 

του εξωτερικού.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η συμμετοχή των χρηστών με 48.000 

likes στο Facebook, 110.000 views στο YouTube και 159.000 shares 

συνολικά. Το site δέχτηκε 44.810 μοναδικούς επισκέπτες σε διάστημα 3 

εβδομάδων!

TRAVELPLANET24 
Κατηγορία: Mobile Site

Η Travelplanet24 συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 3 μεγαλύτερα Online Travel 

Agencies στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ανάμεσα στα 10 μεγαλύτερα 

της Ευρώπης. Το brand name που δημιουργήθηκε για  την επέκταση στο 

εξωτερικό είναι το “tripsta”, το οποίο καλύπτει ένα δίκτυο 31 χωρών, 

συμπεριλαμβανομένης της Traveplanet24 που εξυπηρετεί την αγορά της 

Ελλάδας. Με ανανεωμένη εικόνα και γνώμονα την ευχρηστία δημιουργήθηκε 

η εκδοχή της ιστοσελίδας της Travelplanet24,  για κινητά τηλέφωνα. To mobile 

site έδωσε τη δυνατότητα στο χρήστη να έχει πρόσβαση και να κλείνει εισιτήρια 

μέσα από φορητές συσκευές όπως tablet & smartphones. 

Βγήκε στην αγορά το Μάρτιο του 2012 για τα αεροπορικά εισιτήρια, αναπτύχθηκε 

σταδιακά για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τον Απρίλιο του 2013 και για τα ξενοδοχεία 

το Δεκέμβριο του 2013. Στην αγορά της Ελλάδας διπλασιάστηκε ο αριθμός των 

επισκέψεων του mobile site. Συγκεκριμένα η αύξηση των επισκέψεων αγγίζει 

το 102,5% από 127.396 επισκέψεις το 2012 στις 258.057 επισκέψεις. 

Ακόμη, οι κρατήσεις αυξήθηκαν κατά 53,6% μέσα στο 2013. Για τη δημιουργία 

του χρησιμοποιήθηκαν νέες καινοτόμες τεχνολογίες ώστε να γίνει γρήγορο και 

ελαφρύ. Με παρόμοιο τρόπο αναπτύσσεται τώρα και το IOS application όπου και 

θα κυκλοφορήσει στην αγορά το Μάρτιο του 2014.

Οι κ.κ. Στέλιος Νικολακάκης, Creative Director Τribal Worldwide 
Athens και Δημήτρης Τσουκαλάς, Digital Marketing Manager 
Marketing Greece, με χαρά κρατούν το βραβείο που τους παρέδωσε η 
κα Άντζελα Κατσένη, European Social Manager Globe One Digital

Ο κ. Πάντος Παπάζογλου (δεξιά), Product Manager Mobile, 

έχει παραλάβει βραβείο από τον κ. Ιωσήφ Πάρσαλη, 

Γενικό Διευθυντή Μarketing Greece
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GLOBE ONE DIGITAL - 
AIRFASTTICKETS    
Κατηγορία: Best Use of Search Marketing Strategy

Η AirFastTickets είναι ένα online travel agency με γραφεία σε 5 χώρες 

και στόχο τη δημιουργία καινοτόμων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η χάραξη 

στρατηγικής σε επίπεδο SEM για ένα global brand που δραστηριοποιείται 

αποκλειστικά online είναι μια δημιουργική πρόκληση, πόσο μάλλον όταν 

πρόκειται για την AirFastTickets! Η Globe One Digital εφαρμόζοντας 

Search marketing performance στρατηγικές, τριπλασίασε το revenue 

μέσα σε 12 μήνες και συνέβαλε στο να αναδειχτεί η AirFastTickets σε 

Νο 1 Digital Brand στο Travel στην Ελλάδα.

Το αρχικό ζητούμενο ήταν η αύξηση των leads μέσω Google Search & 

Display Advertising και η αύξηση της οργανικής κίνησης με στοχευμένες 

ενέργειες SEO. Οι συγκεκριμένοι στόχοι ξεπεράστηκαν στην πορεία με 

τα συνολικά clicks να ξεπερνούν τα 5.000.000+ την αύξησή τους να 

αγγίζει το 2.500% μέσα σε 24 μήνες και την ταυτόχρονη αύξηση των 

conversions κατά ποσοστό που άγγιξε το 650%. 

Παράλληλα, η  χρήση της τεχνολογίας, το διαρκές optimization και η 

συνολική τεχνογνωσία συνέβαλλαν στη διατήρηση του CPA σε χαμηλά 

επίπεδα. Σε επίπεδο SEO σημειώθηκε αύξηση οργανικής κίνησης 

έως και 811,28% σε μηνιαία συγκριτικά αποτελέσματα, έναντι του 

προηγούμενου έτους.

GLOBE ONE DIGITAL – GRECOTEL HOTELS & RESORTS 
Κατηγορία: Best Use of Search Marketing Strategy

Ο όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη - Grecotel θεωρείται αναγνωρισμένος 

ηγέτης της ελληνικής ξενοδοχίας, διαχειριζόμενος 27 πολυτελή 

ξενοδοχεία στους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της 

χώρας. Ο όμιλος διαχειρίζεται σήμερα 27 πολυτελή ξενοδοχεία 5 και 

4 αστέρων στους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της 

Ελλάδας, Κρήτη, Κέρκυρα, Μύκονο, Αττική, Κω, Ρόδο, Πελοπόννησο, 

Αλεξανδρούπολη και Χαλκιδική. 

Τα ζητούμενα ήταν να επικοινωνηθεί το μοναδικό Brand identity 

της Grecotel online και να αξιοποιηθούν οι μηχανές αναζήτησης με 

εξειδικευμένες τεχνικές, προκειμένου να αυξηθούν τα leads, το οργανικό 

traffic και τα Bookings. H Globe One Digital υλοποίησε για λογαριασμό 

της Grecotel performance advertising ενέργειες σε όλες τις χώρες 

του κόσμου, με αποτέλεσμα την αύξηση του ROI έως και 900% και το 

διπλασιασμό του Digital Revenue μέσα στην προηγούμενη χρονιά. 

Η digital στρατηγική σε επίπεδο SEM περιλάμβανε στοχευμένες 

ενέργειες, προκειμένου να προσελκύσουν κοινό από την εγχώρια και 

παγκόσμια αγορά στα παρακάτω επιλεγμένα Luxury Resorts: Mykonos 

Blu, Cape Sounio, Amirandes, Corfu Imperial, Kos Imperial. Το Mykonos 

Blu κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στα 5 πιο δημοφιλή Luxury Resorts σε 

παγκόσμιο επίπεδο, ενώ το συνολικό traffic στα διαφημιζόμενα websites 

ξεπέρασε σε αύξηση το 1300%.

O κ. Δημήτριος Παπουτσής, της Globe One Digital, ευχαριστεί για το βραβείο που έχει παραλάβει. Δίπλα του ο κ. Ιωάννης Τσίχλης Marketing 
Director του Ομίλου Grecotel

O κ. Δημήτριος Παπουτσής, CEO & Digital Director Globe One 

Digital, με το βραβείο που έχει παραλάβει από τον 

κ. Ιωσήφ Πάρσαλη, Γενικό Διευθυντή Μarketing Greece

Ενότητα: Digital & Social Marketing
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RADISSON BLU PARK HOTEL ATHENS
Κατηγορία: Best use of Mapping & Location 

Νιώσε τις ανάγκες του πελάτη και βοήθησέ τον να τις 

ικανοποιήσει! Το ξενοδοχείο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το 

μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας, το Πεδίο του Άρεως, που αποτελεί 

ιδανικό μέρος για jogging και άθληση. Πολλοί από τους πελάτες του 

ξενοδοχείου αθλούνται, κάνοντας jogging. 

Ανάμεσα στην πελατεία του είναι και εκείνοι που έρχονται στην 

Αθήνα για δουλειές, για αναψυχή ή για να συμμετέχουν σε κάποιο 

συνέδριο. Στον ελεύθερο χρόνο τους επιθυμούν ένα ευχάριστο 

διάλειμμα για άθληση. Αυτή την ανάγκη τους έρχεται να καλύψει η 

σελίδα “Activities in the park”,  http://rbathenspark.com/athens_

hotel.php?ID=park_activities. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προτείνονται 

και άλλες ιδέες, όπως: Περπάτημα (Walking), Ποδηλασία (Cycling), 

Πικ-νικ (Picnic), Εταιρικές δραστηριότητες (Business games), π.χ. 

κυνήγι θησαυρού, που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πάρκο 

(με έκταση 230 στρεμμάτων, αποτελεί ένα πνεύμονα πρασίνου στην 

πόλη, ενώ οι παρεμβάσεις ανάπλασης από το Αρχιτεκτονικό Γραφείο 

Αλέξανδρου Τομπάζη, υπήρξαν ουσιαστικές).  

Στην ενότητα “Jogging” δημιουργήθηκαν χάρτες, όπου ο jogger 

χρησιμοποιώντας τα google stats στο smartphone του, μπορεί να 

εντοπίσει τη διαδρομή που τον ενδιαφέρει για να τρέξει και να αθληθεί. 

REZLOGIC | WEBHOTELIER 
Κατηγορία: Technology Infrastructure 
Transformation 

Κάθε φορά που πραγματοποιείται μια αναζήτηση από κάποιον 

επισκέπτη στο σύστημα κρατήσεων της WebHotelier καταγράφονται 

τα επιμέρους στοιχεία της εν λόγω αναζήτησης (ημερομηνία άφιξης, 

ημερομηνία αναχώρησης, χώρα προέλευσης του επισκέπτη, 

ημερομηνία και ώρα που εκτελέστηκε η αναζήτηση κ.λπ.). Η εφεύρεση 

αφορά ένα πρωτοποριακό τρόπο μέτρησης και ανάλυσης της ζήτησης 

δωματίων από το Internet. Για πρώτη φορά κάθε ξενοδόχος μπορεί 

να έχει πλήρη εικόνα της ζήτησης που αφορά το ξενοδοχείο του, 

πότε εκδηλώνεται αυτή, τις ημερήσιες διακυμάνσεις της και την 

ανάλυση της προέλευσής της. Συγκεντρώνοντας παρόμοια στατιστικά 

ζήτησης από πολλά ξενοδοχεία που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο 

προορισμό, μπορούν να εξαχθούν άκρως εντυπωσιακά και 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα όσο αφορά το προφίλ και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του εν λόγω προορισμού. Φαίνεται η εφεύρεση 

να συνιστά ένα ανεκτίμητο εργαλείο για όσους marketeers 

σχεδιάζουν διαφημιστικές καμπάνιες προώθησης ενός καταλύματος 

(hotel marketing) ή ενός προορισμού (destination marketing), 

παρέχοντάς τους όλα τα στοιχεία που χρειάζονται στο σχεδιασμό του 

προϋπολογισμού, την κατανομή των πόρων που θα διατεθούν σε 

επιμέρους αγορές και την κατάλληλη χρονική περίοδο διεξαγωγής 

των προωθητικών ενεργειών ανά αγορά.

Αριστερά ο κ. Χρήστος Δήμας, Γενικός Διευθυντής Radisson Blu Park 

Hotel Athens, έχει παραλάβει βραβείο από τον κ. Ιωσήφ Πάρσαλη, 

Γενικό Διευθυντή Μarketing Greece

Ο κ. Βίκτωρ Μάτσας, Διευθυντής Πωλήσεων WebHotelier με 

το βραβείο που του έχει παραδώσει ο κ. Βασίλης Λινάκης, 

Technical Director & Co-Founder της Linakis Digital

Ενότητα: Technology
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TRINITY VISION “CABS.GR”    
Κατηγορία: Technology Infrastructure 
Transformation 

Την τελευταία δεκαετία, υπήρξαν αρκετές λύσεις για εταιρίες ταξί, 

που μοναδικό σκοπό είχαν τη διαχείριση του στόλου. 

Οι περισσότερες απο αυτές απαιτούν την εγκατάσταση ειδικού 

λογισμικού και υψηλού κόστους εξοπλισμό με σχεδιασμό για χρήση 

από εταιρίες ταξί αστικών περιοχών, με εντελώς διαφορετικές 

ανάγκες απο αυτές που υπάρχουν στα τουριστικά κέντρα. Μετά απο 

έρευνα που έγινε για λογαριασμό του ΣΥ.ΝΕ.ΠΕ. Ταξί της Ρόδου, 

μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες ταξί στη χώρα με στόλο 300 

οχημάτων, διαπιστώθηκε ότι καμία από τις υπάρχουσες πλατφόρμες 

δεν κάλυπτε τις ανάγκες ενός τουριστικού προορισμού.

Το cabs.gr απευθύνεται σε εταιρίες ταξί περιοχών με αυξημένη 

τουριστική κίνηση και μεγάλο φόρτο κλήσεων. Η γρήγορη 

εξυπηρέτηση των πελατών, επιτεύχθηκε με σχεδιασμό υπηρεσιών 

Cloud computing. Έτσι έγινε εφικτή η διεκπεραίωση 160.000 

κλήσεων σε 3 μήνες. Η μετάβαση στο νέο σύστημα, οδήγησε στην αύξηση του εργασιακού κύκλου των εταιριών ταξί κατά 

25%, ποσοστό που προέρχεται από χαμένες κλήσεις του προηγούμενου τρόπου λειτουργίας, λόγω αυξημένου φόρτου. 

Επιπλέον εξοικονομήθηκε πετρέλαιο και χρόνος στα οχήματα, με τον υπολογισμό της βέλτιστης διαδρομής που επιτεύχθηκε 

με την αυτόματη διαχείριση του στόλου. Ωφέλη είχαν οι ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι πελάτες 

τους. Μειώθηκε ο χρόνος αναμονής από 7 λεπτά σε 4 δευτερόλεπτα. Αυτό είχε ως βασικό αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση 

του τηλεφωνικού κέντρου των Reception. Σε λιγότερο από ένα χρόνο επεκταθήκε σε τέσσερις σταθμούς (Ρόδο, Κω, Κρήτη, 

Κέρκυρα), ενώ για το 2014 έχει προγραμματιστεί η ανάπτυξη σε άλλους πέντε. Μέσω της πλατφόρμας εξυπηρετούνται 

πάνω από 7.000 ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις.

NAVIGATOR TRAVEL & TOURIST SERVICES  
Κατηγορία: Cross-channel integration

Το τουριστικό γραφείο Navigator Ltd Navigator είναι αποκλειστικός 

αντιπρόσωπος σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Σλοβακία και ΠΓΔΜ 

των εταιριών Royal Caribbean International, Celebrity Cruises και 

Azamara Club Cruises και στρατηγικός συνεργάτης των Oceania 

Cruises, Silversea Cruises, Paul Gauguin Cruises, Lueftner Cruises, 

A-Rosa , Compagnie Du Ponant, Oceanwide Expeditions,Sea Cloud 

Cruises, Variety Cruises,Viking Cruises,Volga Dream Cruises.

Έως τώρα, η διαδικασία πληροφόρησης και κράτησης για τις 

κρουαζιέρες γίνονταν με offline παραδοσιακά μέσα. To Navigator, 

επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες και διατηρώντας το προβάδισμα 

σε καινοτόμες υπηρεσίες, ανέπτυξε ένα μοναδικό τουριστικό portal 

για κρουαζιέρες. Μέσω του navigator.gr πλέον ο επισκέπτης μπορεί 

να αντλήσει πληροφορίες για περισσότερες από 2.500 κρουαζιέρες 

σε όλο τον κόσμο και βλέποντας πραγματική διαθεσιμότητα και 

τιμές να καταλήξει σε online κράτηση και πληρωμή. Στην παρούσα 

φάση υποστηρίζονται κρουαζιέρες σε όλο τον κόσμο, ενώ σε 

επόμενα βήματα θα προστεθούν ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο 

καθώς και αεροπορικά εισιτήρια. Το Travel Proxy είναι ένα σύστημα 

διαχείρισης ηλεκτρονικών κρατήσεων για τουριστικά προϊόντα και 

υπηρεσίες. Αναλαμβάνει το ρόλο του ηλεκτρονικού πράκτορα, 

συνδέοντας πολλαπλούς προμηθευτες με ηλεκτρονικά και 

παραδοσιακά κανάλια πώλησης.

Ο κ. Ανδρέας Στυλιανόπουλος, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του 
Navigator Travel & Tourist Services Ltd παραλαμβάνει βραβείο από την 
κα Μαρία Θεοφανοπούλου, Εκδότρια του Greek Travel Pages

Η κα Κλεοπάτρα Τσιτσιπά, Account Manager Trinity Vision έχει 

παραλάβει το βραβείο της από τον  κ. Βασίλη Λινάκη, Technical Director 

& Co-Founder της Linakis Digital

Ενότητα: Technology
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PORTO CARRAS GRAND RESORT
Κατηγορία: Energy Efficiency - Use of Renewable Sources

Τον Ιανουάριο 2011 κατασκευάστηκε φωτοβολταϊκός σταθμός 20 KW στην 

περιοχή του Βιολογικού Καθαρισμού του συγκροτήματος. Επιπλέον ήδη στο 

συγκρότημα αξιοποιείται η Γεωθερμία για τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας 

κυρίως στον κεντρικό κλιματισμό των ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα, η ψύξη 

των ξενοδοχείων Μελίτων, Σιθωνία και του Village Club μαζί με τις πτέρυγές 

του, επιτυγχάνεται μέσω ειδικών κεντρικών ψυκτών (chillers). Οι chillers αυτοί 

εκμεταλλεύονται τη διαφορά θερμοκρασίας του θαλασσινού νερού για την 

ψύξη του ψυκτικού μέσου, από όπου ψύχεται το νερό το οποίο με την σειρά του 

ψύχει τα Fan Coils των δωματίων και τα Κεντρικά Κλιματιστικά Μηχανήματα των 

κοινόχρηστων χώρων. Για την επίτευξη των παραπάνω, έχουν κατασκευαστεί 

2 αντλιοστάσια άντλησης θαλασσινού νερού από τη μαρίνα, από τα οποία το 

θαλασσινό νερό μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οδηγείται στους κεντρικούς 

ψύκτες των ξενοδοχείων.

Για την πλήρη αυτονόμηση όλων των εγκαταστάσεων του Porto Carras και των 

νέων οικιστικών έργων, έχουν ήδη μελετηθεί 2 φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 7 MVA εκάστης (συνολική ισχύς 14 

MVA). Επιπλέον έχουν μελετηθεί και έχουν ήδη υποβληθεί στη ΔΕΗ, 4 νέοι 

φωτοβολταικοί σταθμοί, συνολικής ισχύος 1.093,64KW, που πρόκειται να 

εγκατασταθούν στα δώματα των υφισταμένων κτιρίων του συγκροτήματος. 

PORTO CARRAS GRAND RESORT
Κατηγορία: Water Stewardship

Το υπερσύγχρονο τρίδυμο εργοστάσιο πόσιμου ύδατος του 

Porto Carras Grand Resort, λειτουργεί μέσω αφαλάτωσης και 

εξασφαλίζει την αποφυγή χρήσης των υπόγειων πηγών, με 

άμεσο αποτέλεσμα την αναβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα 

της περιοχής. Η ημερήσια δυνατότητα του εργοστασίου 

ανέρχεται σε 1.800 κυβικά. Με το εργοστάσιο αυτό το 

συγκρότημα ΔΕΝ καταναλώνει νερό από υπόγειες πηγές 

προσφέροντας έτσι μεγάλο κοινωνικό όφελος, αφού η ζήτηση 

ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πολύ υψηλή και η 

ποσότητα των υδάτινων πόρων της περιοχής μη επαρκής.

Επίσης, προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης 

διαχείρισης των υδάτινων πόρων του συγκροτήματος, έχει 

σχεδιασθεί και περιμένει έγκριση προς υλοποίηση, φράγμα 

εντός των ορίων του κτήματος που θα επιλύσει οριστικά το 

θέμα του νερού, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ύδρευση 

του δεύτερου ορεινού golf. Τέλος, σε όλους τους χώρους του 

συγκροτήματος και ιδιαίτερα στα δωμάτια των ξενοδοχείων, 

υπάρχουν ειδικά ενημερωτικά έντυπα που ενημερώνουν τους 

πελάτες για τις ορθές πρακτικές της χρήσης του νερού.

Η κα Μαριάννα Στέγγου, Owner of Porto Carras Grand 

Resort, έχει παραλάβει το βραβείο της από την 

κα Αγγελική Βαρελά, Διευθύντρια του ΕΟΤ

Η κα Μαριάννα Στέγγου με την κα Αγγελική Βαρελά και 

το 2ο χρυσό βραβείο του Port Carras

Ενότητα: Sustainability
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CANDIA BEST WESTERN HOTEL 
“Εργο Γεωθερμίας της AIDEngineering”    
Κατηγορία: Use of Renewable Sources 

Στην εποχή μας που η τιμή των συμβατικών καυσίμων ανεβαίνει ραγδαία τίθεται 

ως επιτακτική ανάγκη πλέον η στροφή σε ήπιες μορφές ενέργειας, ανανεώσιμες, 

χαμηλότερου λειτουργικού κόστους και, φυσικά, λιγότερο επιβλαβών για την ατμόσφαιρα 

και το περιβάλλον. Με τη σκέψη αυτή και το όραμα της μείωσης του λειτουργικού κόστους 

της εγκατάστασης κλιματισμού, το ξενοδοχείο «Candia Best Western Hotel» επέλεξε 

να στραφεί στη μορφή ενέργειας που ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτές τις απαιτήσεις, 

δηλαδή στη γεωθερμική ενέργεια!

Η γεωθερμική ενέργεια έχει καθαρά πράσινη συμπεριφορά και προστατεύει τη 

βιοποικιλότητα της ευρύτερης περιοχής του έργου. Εξαιτίας των υψηλών θερμικών και 

των ψυκτικών απαιτήσεων για τον κλιματισμό της ξενοδοχειακής μονάδας, η γεωθερμική 

εγκατάσταση παρουσιάζει σημαντική οικονομική και ενεργειακή εξοικονόμηση η οποία 

αγγίζει το 45 με 50% έναντι ενός συμβατικού συστήματος κλιματισμού.

Η αρχή λειτουργίας ενός γεωθερμικού συστήματος κλιματισμού βασίζεται εξολοκλήρου 

στην ενέργεια που μπορεί να προσφέρει και να απορροφήσει το έδαφος κατά τη χειμερινή ή τη θερινή περίοδο αντίστοιχα. 

Το χειμώνα η θέρμανση των εσωτερικών χώρων πραγματοποιείται με απορρόφηση της θερμότητας από το έδαφος και τους 

καλοκαιρινούς μήνες, η ψύξη του εκάστοτε χώρου πραγματοποιείται μέσω της απαγωγής της θερμότητας στο έδαφος. Οι 

ενεργειακές μετατροπές και στις δυο περιπτώσεις διεξάγονται στη γεωθερμική αντλία θερμότητας, η λειτουργία της οποίας είναι 

απλή και βασίζεται στην κατανάλωση ενός μικρού ποσού και μόνον ηλεκτρικής ενέργειας.

GRECOTEL “Εστιατόριο Agreco Farm”
Κατηγορία: Innovative Restaurant Concept

Στην Agreco των 40 στρεμμάτων, με αμπελώνες και ελαιώνες, με «μπαλκόνι» το Κρητικό πέλαγος, αναβιώνουν 

παραδοσιακοί μέθοδοι παραγωγής τυπικών Κρητικών προϊόντων (λαχανικά, φρούτα, λάδι, κρασί, τσικουδιές, μέλι, κρέας) 

χωρίς τη χρήση χημικών στις καλλιέργειες. Χαρακτηριστικά 

κτίσματα Κρητικής - Βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής 17ου αιώνα 

όπως: εκκλησάκι, νερόμυλος, παλιό ελαιοτριβείο, τυροκομείο, 

εργαστήρια, παραδοσιακοί ξενώνες. 

Επιπλέον πραγματοποιούνται δράσεις όπως:

-  Ξενάγηση επισκέπτη σε αλώνι, ξυλόφουρνο, μελίσσια, πατητήρι, 

ρακοκάζανο, οινοποιείο.

-  Εποχικές αγροτικές εμπειρίες (Κούρεμα προβάτων, θερισμός - 

αλώνισμα, γιορτή τρύγου, πάτημα σταφυλιών, οινοποίηση, γιορτή 

τσικουδιάς).

-  Βιωματική εμπειρία ενηλίκων, Γίνε Αγρότης για μια Ημέρα, 

παιδιών Μικροί Αγρότες.

Ο επισκέπτης «βιώνει» μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία 

με μεράκι και σεβασμό στην Κρητική Φιλοξενία. Μια ατέλειωτη 

ποικιλία πιάτων εποχής από  ολόφρεσκα βιολογικά προϊόντα 

παραγωγής Agreco και παραδοσιακές συνταγές από την περίφημη 

Κρητική κουζίνα είναι μέρος της γευστικής περιπλάνησης. Ό,τι 

δεν παράγεται, προέρχεται από μικρούς τοπικούς παραγωγούς. 

Το φαγητό συνοδεύουν βιολογικά κρασιά Agreco και ποικιλιακές 

τσικουδιές. Προϊόντα Agrecofarms (Exclusive, Pop, Kids, Eau de 

Grece) διατίθενται στο παντοπωλείο.

Ο κ. Παναγιώτης Μαλλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος Candia Best 

Western Hotel, με το βραβείο που του έχει παραδώει η κα 

Αγγελική Βαρελά, Διευθύντρια του ΕΟΤ

 Ο κ. Γιάννης Τσίχλης, Marketing Director του Ομίλου Grecotel, ευχαριστεί 
για το βραβείο που έχει παραλάβει από τον Μίλτο Καρούμπα, μέλος κριτικής 

επιτροπής, Εxecutive Chef, Πρόεδρο Chef’s Club

Ενότητα: Sustainability

Ενότητα: Gastronomy
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GALAXY CATERING - Galaxy Bistro
Κατηγορία: Innovative Restaurant Concept

Το Galaxy Catering μέλος του Ομίλου εταιρειών της οικογένειας 

Τσιλιχρήστου, είναι η ιστορικότερη εν ενεργεία εταιρεία παροχής 

υπηρεσιών κέτερινγκ στην Αττική με εμπειρία άνω των 30 ετών. 

Η εταιρεία ξεκίνησε από το 2008 την δημιουργία ενός νέου concept 

εταιρικού εστιατορίου για την κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας του 

προσωπικού μεγάλων εταιρικών πελατών.

Το Galaxy Bistro στηρίχθηκε στην τεχνογνωσία που ανέπτυξε η 

εταιρεία μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα μελέτης των 

εκτός κατοικίας διατροφικών συνηθειών Ευρωπαίων καταναλωτών. 

Οι συνταγές των εδεσμάτων εξελίχθηκαν με στόχο την αντικατάσταση 

πρώτων υλών χαμηλής θρεπτικής αξίας με άλλες εξίσου γευστικές 

αλλά υψηλής θρεπτικής σημασίας, ενώ οι μέθοδοι μαγειρικής 

στηρίχθηκαν τόσο στην παραδοσιακή ελληνική μαγειρική τέχνη σε 

συνδυασμό με τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε ποιοτικά εστιατόρια 

a la carte. 

Σε αντίθεση με ό,τι συνηθίζεται σε παρόμοια εταιρικά εστιατόρια, το Galaxy Bistro προσφέρει, μόνο φρεσκομαγειρεμένο 

χειροποίητο φαγητό, με ποιοτικά υλικά, χωρίς τη χρήση χημικών, συντηρητικών ή επεξεργασμένων πρώτων υλών. Όλες 

οι μαρινάδες, οι σάλτσες, οι ζωμοί, τα ντρέσινγκ παρασκευάζονται χειροποίητα, δεν χρησιμοποιούνται σκόνες, μείγματα ή 

συμπληρώματα γεύσης και επιλέγονται πρώτες ύλες της καλύτερης δυνατής ποιότητας για τα εδέσματα αλλά και τα γλυκά 

που προσφέρονται στα εστιατόρια. Στόχος είναι η προσφορά σπιτικού φαγητού, σε ένα απαιτητικό κοινό, σε ποικιλία 

γεύσεων και χαμηλές τιμές, που μετατρέπουν το εταιρικό εστιατόριο, σε συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας που το 

φιλοξενεί, για την προσέλκυση ικανών στελεχών.

GRECOTEL HOTELS & RESORTS - Grecotel Creta Palace
Κατηγορία: Excellence in F&Β

Με τα χρόνια αναπτύχθηκε στο Grecotel Creta Palace 5* 

ένα μοναδικό πρόγραμμα σίτισης με επιπλέον επιλογές από 

τις συνήθεις των ξενοδοχείων πολυτελείας, εμπνευσμένες 

από την Κρητική Διατροφή, με χρήση τοπικών προϊόντων, 

σε συνδυασμό με θεματικές βραδιές και στοχευμένες 

βιωματικές εμπειρίες ενηλίκων και παιδιών. 

Το στρατηγικό σχέδιο καλύπτει όλες τις φάσεις των 

διακοπών: άφιξη, παραμονή, αναχώρηση, επαναπατρισμό. 

Αναγκαία η «εκπαίδευση» των πελατών στην αναγνώριση 

των Κρητικών επιλογών (σήμανση, αναλυτική περιγραφή, 

μικρή ιστορία, γευσιγνωσίες, μαθήματα μαγειρικής) αλλά 

και του προσωπικού στην ιδέα ότι η Κρητική Διατροφή έχει 

θέση σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο.

Την επιτυχία του προγράμματος δηλώνει το υψηλό ποσοστό 

επαναλαμβανόμενων πελατών (30%) και οι καλύτερες 

βαθμολογίες στην ικανοποίηση για το φαγητό μεταξύ των 

Grecotels. Το πρόγραμμα συνδέεται με την προσήλωση της 

Grecotel στη γαστρονομία και συνεχείς αναζητήσεις για 

ισχυρή ταυτότητα και προστιθέμενη αξία στο τουριστικό 

προϊόν, μέσα από δημιουργικές, γευστικές προτάσεις με 

προϊόντα που έχουν ταυτότητα και ποιότητα.

Ο κ. Παναγιώτης Ζαμάνης, Managing Partner Galaxy Catering, με το βραβείο που του έχει παραδώσει ο κ. Μίλτος Καρούμπας, μέλος κριτικής επιτροπής, Εxecutive Chef, Πρόεδρο Chef’s Club

Ο κ. Δημήτρης Καλαϊτζιδάκης, Operations Director Grecotel, έχει παραλάβει βραβείο 

από τον κ. Γιώργο Καββαθά, Πρόεδρο ΠΟΕΣΕ

Ενότητα: Gastronomy
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BΙLL & COO RESTAURANT, 
του ξενοδοχείου Bill & Coo που διαχειρίζεται η HOTEL BRAIN  
Κατηγορία: Excellence in F&Β 

Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Bill & Coo δημιουργήθηκε το 2009 

με ένα όραμα: να παρουσιάσει την πιο γαστρονομική και δημιουργική 

εκδοχή της ελληνικής κουζίνας. Για 5 συνεχόμενα χρόνια, η ελιά και 

οι καρποί της, η κάπαρη, ο κρίταμος, τα εσπεριδοειδή, τα φρέσκα 

ψάρια και τα λαχανικά του νησιού της Μυκόνου μεταμορφώνονται 

στην κουζίνα του Bill & Coo και στα χέρια του βραβευμένου executive 

chef Αθηναγόρα Κωστάκου με σεβασμό και υψηλή μοντέρνα τεχνική, 

κρατώντας ωστόσο τη γευστική τους κλασικότητα και ελληνικότητα. 

Η γαστριμαργική φιλοσοφία και ανατρεπτική αισθητική του Bill & Coo 

έχει χαρακτηριστεί «urban chicladic”, βραβεύεται σταθερά (Conde Nast 

Τraveler Readers’ Choice Award 2010 & 2011 “Best Hotel Restaurant 

in Greece”, Conde Nast Traveler Readers’ Choice Award 2012 “1st 

highest scoring Greek Hotel Restaurant, Greek Cuisine Award 2012 

and 2013, 2014 “Toque d’ Or”) και έχει επανειλλημένα προσκληθεί 

να παρουσιάσει τις δημιουργίες του σε ξενοδοχεία landmarks, όπως το 

Capital του Λονδίνου και το βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο 

του Lucknam Park Hotel and Spa στο Μπάθ. 

Τα gastronomy pop up nights του Bill & Coo θεωρούνται ο art de la 

table θεσμός του νησιού της Μυκόνου, ενώ τα 2 τελευταία χρόνια 

αναλαμβάνει με επιτυχία το γευστικό βάρος του Νο1 cosmo-party του 

καλοκαιριού, το White Party στη Ζυρίχη.

LOUIS CRUISES
Κατηγορία: Excellence in regional cuisine 

Η Louis Cruises αποτελεί τη μοναδική Eλληνική εταιρία κρουαζιέρας που 

παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, το 2013 έδωσε τη 

δυνατότητα σε 95.000 επιβάτες από 147 εθνικότητες να επισκεφθούν 

μοναδικούς ελληνικούς προορισμούς και να απολαύσουν  γνήσια 

ελληνική φιλοξενία και αυθεντική γαστρονομική εμπειρία, μέσα από τις 

μοναδικές γεύσεις και αρώματα από την Ελληνική Γη και την Πανδαισία της 

Παραδοσιακής Κουζίνας της χώρας.

Με γνώμονα πάντα την αυθεντική ελληνική γευστική εμπειρία, η 

γαστρονομική φιλοσοφία της εταιρείας έκανε στροφή προς την 

Παραδοσιακή Ελληνική τοπική κουζίνα, δημιουργώντας ένα πλήρες μενού 

από χαρακτηριστικές παραδοσιακές συνταγές από ορεκτικά, κυρίως πιάτα, 

σούπες, σαλάτες και επιδόρπια από όλη την Ελλάδα και κυρίως από τους 

προορισμούς που επισκέπτεται, έτσι ώστε ο επιβάτης να έχει τη δυνατότητα 

να «γευθεί» την ελληνική κουζίνα και σε τοπικό επίπεδο. 

Παράλληλα, με το γευστικό ταξίδι σε όλη την Ηπειρωτική, νησιωτική αλλά 

και πολίτικη παράδοση, είναι σημαντικό ότι χρησιμοποιούνται φυσικές 

πρώτες ύλες, καθώς και προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής 

προελεύσεως και ονομασίας, ενώ χαρακτηριστική είναι η μοναδικότητα 

παρασκευής του ψωμιού εν πλω με ελληνικά άλευρα.

Δεξιά ο κ. Θεοδόσης Κακούτης, Ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου 

Bill & Coo, έχει παραλάβει το βραβείο του από τον κ. Γιώργο 

Καββαθά, Πρόεδρο ΠΟΕΣΕ

Ενότητα: Gastronomy

Ο κ. Γιάννης Κορολόγος της Louis Cruises με το βραβείο που του 

παρέδωσε ο κ. Γιώργος Καββαθάς
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HOTEL BRAIN
Κατηγορία: Employee Training 

To HotelBrain Braining Centre, το πρότυπο Κέντρο Πρακτικής και 

Βιωματικής Εκπαίδευσης λειτούργησε για πρώτη φορά το 2012, θέτοντας 

ως στόχο να προσφέρει πολλά περισσότερα από στείρες θεωρητικές 

γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Καταρτίζοντας ένα 

πρόγραμμα εκπαίδευσης που προσομοιάζει στον πραγματικό χρόνο, τόπο 

και συνθήκες λειτουργίας μίας ξενοδοχειακής μονάδας, το HotelBrain 

Braining Centre ήρθε να δώσει στον επιλεγμένο (κατόπιν συνέντευξης-

αξιολόγησης) συμμετέχοντα όλα αυτά τα γνωστικά εφόδια που στην πράξη 

θα χρειαστεί ένα μελλοντικό, άριστα καταρτισμένο και αποτελεσματικό 

στέλεχος ξενοδοχείου της HotelBrain.

Το HotelBrain Braining Centre: Α. Απευθύνεται σε όλη την τουριστική 

αγορά, Β. Εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες αποκλειστικά πάνω στο Μοντέλο 

Λειτουργίας που η HotelBrain εφαρμόζει στα ξενοδοχεία της (και το οποίο 

έχει διαμορφωθεί με τα υψηλότερα παγκοσμίως ποιοτικά και λειτουργικά 

standards και το βαθύ knowhow των συνεργατών της) και Γ. Έχει επιδείξει 

στα 2 χρόνια λειτουργίας του μοναδικά επίπεδα απορρόφησης των εκπαιδευόμενών του που αγγίζουν το 99%.

Eντάσσοντας διαρκώς νέο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και ενισχύοντας ταυτόχρονα την εκπαίδευση όλου του προσωπικού 

που αναλαμβάνει να στελεχώσει κάθε χρόνο τα 70 και πλέον ξενοδοχεία που διαχειρίζεται η εταιρεία, το HotelBrain Braining 

Centre αποτελεί έναν από τους βασικότερους και δυνατούς πυλώνες του Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων της HotelBrain. To 

ΗotelBrain Braining Centre αποτελεί απότοκο της στρατηγικής σύμπραξης της ΗotelBrain και του Maestro Group.

ATTICA GROUP
Κατηγορία: New Fleet

Κυριολεκτικά στην καρδιά της οικονομικής κρίσης των 

τελευταίων 4 χρόνων, η ATTICA GROUP μέσω της 

θυγατρικής της BLUE STAR FERRIES σχεδίασε και παρήγγειλε 

δύο υπερσύγχρονα, ταχύπλοα επιβατικά/οχηματαγωγά πλοία, 

τα BLUE STAR DELOS και BLUE STAR PATMOS. 

Το συνολικό κόστος ναυπήγησης των δύο πλοίων στο 

ναυπηγείο DSME στη Ν. Κορέα έφθασε στο ποσό των 181 

εκατ. δολλαρίων Η.Π.Α.

Τα δύο πλοία κατασκευάστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα και 

παρελήφθησαν αφού ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλες τις 

δοκιμές τους τον Οκτώβριο 2011 το πρώτο και τον Ιούνιο 

2012 το δεύτερο. Το BLUE STAR DELOS έχει μεταφορική 

ικανότητα 2.400 επιβατών, διαθέτει 32 καμπίνες και έχει 

δρομολογηθεί στη γραμμή Πάρου-Νάξου-Σαντορίνης. Το 

BLUE STAR PATMOS ταξιδεύει 2.000 επιβάτες, διαθέτει 90 

καμπίνες και πραγματοποιεί δρομολόγια από Πειραιά για Χίο-

Μυτιλήνη. 

Η δρομολόγησή τους σε δύσκολες εποχές αποτέλεσε ένα 

άλμα στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία, 

ένα άλμα που έχει αναγνωρισθεί και πέρα από τα σύνορα της 

χώρας και συμβάλει στην ανάπτυξη των νησιών προς όφελος 

των κατοίκων και των επισκεπτών τους.

Ο κ. Κωστής Σταμπουλέλης, Διευθυντής New Projects & Ανάπτυξης Attica Group παραλαμβάνει βραβείο από την κα Μαρία Λεκάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και μέλος της κριτικής επιτροπής 

Ο κ. Πάνος Παλαιολόγος, Πρόεδρος & Ιδρυτής HotelBrain κρατά το 

βραβείο που του παρέδωσε ο κ. Νικόλαος Γ. Τραυλός (αριστερά),  

Πρύτανης ALBA Graduate Business School. Δεξιά ο κ. Κωνσταντίνος 

Πασχαλίδης, CEΟ της HotelBrain 

Ενότητα: People Strategy
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Κατηγορία: Excellence in Services 

Το έργο αφορά το σχεδιασμό και τις ενέργειες που έγιναν από τον Οργανισμό Λιμένος 

Ηρακλείου Α.Ε. για τη λειτουργία και ανάδειξη του λιμανιού του Ηρακλείου σε σημαντικό 

λιμάνι Home Port στην Ανατολική Μεσόγειο. Σχεδιασμός που στηρίχτηκε στην 

υλοποίηση μικρών παρεμβάσεων, θέτοντας μετρήσιμους στόχους με συγκεκριμένα 

αποτελέσματα.

Στα πλαίσια του έργου υπήρξε:

•  Συνεργασία και συντονισμός με πολλούς κρατικούς, αυτοδιοικητικούς και τουριστικούς 

φορείς, 

•  ανακαίνιση/διαμόρφωση των χώρων του επιβατικού σταθμού που χρησιμοποιούνται 

για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας, 

•  επανασχεδιασμός των διαδρομών που ακολουθούνται για την κίνηση των επιβατών 

προς/από την πόλη, 

•  αναμόρφωση των διαδικασιών ελέγχου επιβατών/αποσκευών και εφαρμογής των 

διαδικασιών ασφαλείας κατά κώδικα ISPS, 

•  νέες διαδικασίες ασφαλούς μεταφοράς αποσκευών για “off airport check-in” 

και ένταξή τους στο ΣΑΛΕ

•  εκσυγχρονισμός των «εργαλείων» & των μεθόδων ενημέρωσης-πληροφόρησης 

των επισκεπτών

•  ανάδειξη με «καινοτόμους» τρόπους της τοπικής ιστορίας, των μνημείων, 

της γαστρονομίας και των προϊόντων της Κρήτης.

Έπαινοι

Ο κ. Ιωάννης Μπράς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Αντιπρόεδρος Ένωσης 

Λιμένων Ελλάδας, έχει παραλάβει βραβείο από την κα Μαρία 

Λεκάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ναυτιλίας & 

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και 

μέλος της κριτικής επιτροπής

Ο κ. Νικόλας Αναστάσιος Ζώρζος, Δήμαρχος 

Σαντορίνης και η κα Φωτεινή Ξυράφη, 

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διευθύνουσα 

Σύμβουλος της ALD, έχουν παραλάβει ‘Επαινο 

για τη μελέτη Βιοκλιματικής Αναβάθμισης του 

Κέντρου Φηρών, από τον κ. Γιώργο Μπρούλια 

(δεξιά), Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Αθηναίων 

και Πρόεδρο της Εταιρείας Ανάπτυξης και 

Τουριστικής Προβολής Αθηνών 
Ο κ. Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου, 

παραλαμβάνει ‘Επαινο για τη μελέτη Κλειστού 

Αθλητικού Γυμναστηρίου 1500 θέσεων με 

υπόγειο πάρκινγκ στο Δήμο του από τον κ. 

Γιώργο Μπρούλια

Ο κ. Παναγιώτης Γούτος, Πολιτικός Μηχανικός της G.KTIZEIN, παραλαμβάνει ‘Επαινο για την Εκπόνηση μελέτης του Hermioni Hills -Bioclimatic Architecture 

Ενότητα: Travel & Transportation
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