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Τα Tourism Awards λειτουργούν
ως μέσο αναγνώρισης
και περαιτέρω ενθάρρυνσης
των πρωταγωνιστών!

Τ

α Τοurism Awards, τα οποία διοργάνωσε η έκδοση Hotel & Restaurant, υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και
του ΕΟΤ, επιβραβεύουν την αριστεία και την καινοτομία στον χώρο του Travel,
Hospitality & Leisure. Η απήχηση των βραβείων από τη δεύτερη κιόλας χρονιά
διοργάνωσής τους είναι τεράστια. Φέτος, διπλασιάστηκε ο αριθμός των υποψηφιοτήτων
και πολλές από τις σημαντικότερες ελληνικές εταιρείες τουρισμού ανταγωνίστηκαν για
την πολυπόθητη διάκριση!
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.
Εκ μέρους όλων των μελών της Επιτροπής, μεταφέρω τη χαρά και την υπερηφάνεια
μας που αξιολογήσαμε καινοτόμες και σημαντικές πρακτικές, οι οποίες αναβαθμίζουν
την ποιότητα και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα του εθνικού τουριστικού προϊόντος
μας. Τα Tourism Awards λειτουργούν, όχι μόνον ως μέσον αναγνώρισης και περαιτέρω
ενθάρρυνσης των πρωταγωνιστών, αλλά και ως πηγή παραδειγματισμού και
έμπνευσης για ανάληψη ανάλογων πρακτικών.
Νίκος Σκουλάς
Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής
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Τα καλύτερα του ελληνικού τουρισμού
Στην κατάμεστη αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών, και παρουσία πολλών λαμπερών προσωπικοτήτων
του ελληνικού τουρισμού, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
12 Μαρτίου η τελετή απονομής των Tourism Awards 2015.
6

Π

ερισσότερα από 600 άτομα πλημμύρισαν την αίθουσα Banquet του
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε μια βραδιά που αποτέλεσε πραγματικά
γιορτή για τον ελληνικό τουρισμό.
Οι πρωτοβουλίες που βραβεύθηκαν και αναδείχθηκαν αποδεικνύουν
περίτρανα ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο «ήλιος και θάλασσα».
Ο ελληνικός τουρισμός έχει να επιδείξει μια σειρά από ποιοτικές και καινοτόμες πρακτικές:
από εξατομικευμένες πολυτελείς υπηρεσίες, μέχρι ‘ψαγμένες’ πολιτιστικές διαδρομές και
αθλητικές διοργανώσεις που προσελκύουν ποιοτικό τουρισμό εκτός της περιόδου αιχμής.
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Διπλασιάστηκαν οι υποψηφιότητες για το 2015
Tα Tourism Awards αναδεικνύουν βέλτιστες πρακτικές από κάθε γωνιά της Ελλάδας και σε όλους τους
επιμέρους τομείς του Travel, Hospitality & Leisure. Η απήχηση των βραβείων από τη δεύτερη κιόλας
χρονιά διοργάνωσής τους είναι τεράστια και πολλές από τις σημαντικότερες ελληνικές εταιρείες τουρισμού
ανταγωνίζονται για την πολυπόθητη διάκριση. Φέτος μάλιστα, διπλασιάστηκε ο αριθμός των υποψηφιοτήτων,
ενώ τριπλασιάστηκε ο αριθμός των εταιρειών που συμμετείχαν. Όλες οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν από
ανεξάρτητη δεκαεξαμελή κριτική επιτροπή, απαρτιζόμενη από πανεπιστημιακούς, experts του τουρισμού και
επιφανείς προσωπικότητες με άποψη και εμπειρία στον τομέα της φιλοξενίας όπως οι: Νίκος Σκουλάς, Γιάννης
Μπουτάρης, Peter Economides, Γιάννης Τσεκλένης και Κωνσταντίνος Λαζαράκης.

Διπλοί νικητές
Αρκετές ήταν οι εταιρείες με αξιόλογες δράσεις σε πολλαπλούς τομείς, οι οποίες και απέσπασαν δύο ή και
περισσότερες βραβεύσεις στα Tourism Awards 2015. Κάποιες από αυτές είναι οι: Globe One Digital, Atcom,
Atnet Communications, Nelios, Active Media, Toposophy, Celestyal Cruises, Porto Carras και TravelPlanet 24.

Digital & social marketing
Mία από τις κατηγορίες βράβευσης στις οποίες σημειώθηκε ιδιαίτερα έντονος ανταγωνισμός λόγω
του μεγάλου αριθμού δυνατών υποψηφιοτήτων ήταν αυτή του Digital & social marketing. Κάποιοι
από τους βραβευθέντες στην κατηγορία αυτή ήταν οι: ΕΟΤ & Μpass – χρυσό βραβείο για την ανάπτυξη
του TV application VisitGreece, Hellenic Seaways – χρυσό βραβείο για την αξιοποίηση μηχανών και
τεχνικών αναζήτησης, Marketing Greece, Athens International Airport & Tribal – αργυρό βραβείο για την
ολοκληρωμένη επικοινωνιακή καμπάνια «I am An Aθenian», McCann Athens & Indigo View – χρυσό βραβείο
για τη διαφημιστική καμπάνια «Daydreaming of Crete», Weber Shandwick Athens – χρυσό βραβείο για την
ολοκληρωμένη επικοινωνιακή καμπάνια «Ομορφαίνεις τη Ζωή μου» και White Space – χρυσό βραβείο για την
ψηφιακή εφαρμογή Mykonos Tales».
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1. Mαρία Μάρακα, Eμπειρογνώμων στον Τουρισμό
2. Τheodore S. Benetatos, Επικεφαλής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Τουρισμού & Ξενοδοχειακής Διοίκησης, Πανεπιστημιακό Κέντρο ΙΜΙ Ελβετίας
3. Dr. Dimitrios Diamantis, ΜΒΑ Programme Manager, Les Roches International School of Hotel Management, Switzerland
4. Peter Economides, Brand Strategist - President, Felix BNI
5. Κωνσταντίνος Λαζαράκης, Master of Wine – Οινικός Σύμβουλος
6. Περικλής Λύτρας, Καθηγητής Τουρισμού - Αναπληρωτής Πρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας
7. Μάγια Τσόκλη, Δημοσιογράφος
8. Nίκος Σκουλάς, Τέως Υπουργός Τουρισμού, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής
9. Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
10. Γιάννης Τσεκλένης, Σχεδιαστής
11. Κώστας Μάντζιος, Oικονομολόγος, ΜΒΑ, Γενικός Διευθυντής Αστικής Εταιρίας «Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελματιών»
12. Μαρία Λεκάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
13. Μίλτος Καρούμπας, Executive Chef, Πρόεδρος Chef’s Club
14. Κωνσταντίνος Στεφανακίδης, Διευθυντής, ΟΤΕΚ Αναβύσσου
15. Βιργινία Καραούζα, Guest Service Excellence Consultant, Executive Chef at Ajman Saray A Luxury Collection Resort at Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc UAE
16. Δρ. Σεραφείμ Χατζησκάκης, Υπεύθυνος Συντονισμού Προγράμματος Green Key, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
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ΕΠΑΙΝΟΙ

ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας
Για την Συνεισφορά του στην Αρχιτεκτονική του Ελληνικού Τουρισμού
Rachel Howard
Προβολή της Ελλάδας στο Εξωτερικό
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού
Για τα Μονοπάτια Πολιτισμού
Aegean Airlines
Διαχείριση Κρίσης
Περιοδικό ΤΑΜΑ
Ανάδειξη της Τήνου

BCA College
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Αποκατάστασης και Πρακτικής Εξάσκησης των Σπουδαστών
CreationAdv.gr
AboutHotelier.com- Για το iHotel Experience mobile & travel apps
Offerial
Personalized Hotel Marketing
P.MAKRIDIS + ASSOCIATES SA
Stoa Experiment
SPORT & FUN
‘’My Tennis Time’’ Academy
Trinity Vision
CABS.GR
Θέρος
Ηλιακά Συστήματα με Εγγύηση Απόδοσης
Μαθήματα Μαγειρικής
Yπηρεσίες Γαστρονομίας για Ερασιτέχνες & Τουρίστες

Τα βραβεία
Ενότητα

1. Strategy & Innovation

Κατηγορία

Last- minute & Site Προσφορών
Διαχείριση Ξενοδοχειακών Μονάδων
Καινοτόμο Μοντέλο Παροχής Υπηρεσίας
Συνολική Αριστεία Μικρής Ξενοδοχειακής Μονάδας
Συνολική Αριστεία Μικρής Ξενοδοχειακής Μονάδας
Καινοτόμο Προϊόν
Καινοτόμο Προϊόν
Στρατηγική Επένδυση
Στρατηγική Επένδυση
Στρατηγική Συνεργασία
Στρατηγική Συνεργασία
Στρατηγική Συνεργασία
Ανάπτυξη Πωλήσεων
Ερευνητικό έργο στον Τουρισμό
Καινοτόμο Concept
Καινοτόμο Concept

Καινοτόμο concept
Πρωτοβουλίες Επιμήκυνσης Τουριστικής Περιόδου
Συνεισφορά στην Εθνική Οικονομία
Σχέση Ποιότητας – Τιμής
2. Customer Experience Εξαιρετική Ποιότητα Εμπειρίας
Εξαιρετική Ποιότητα Εμπειρίας
Εξαιρετική Ποιότητα Εμπειρίας
Εξαιρετική Ποιότητα Υπηρεσιών
Καινοτομία Εμπειρίας

3. Specialty Offering

Αριστεία στην Πελατειακή Εξυπηρέτηση
Εξαιρετική Ποιότητα Υπηρεσιών
Εξαιρετική Ποιότητα Εμπειρίας
Εξαιρετική Ποιότητα Εμπειρίας
Πρόγραμμα Πελατειακής Πιστότητας
Αγροτουρισμός
Αθλητικός Τουρισμός
Αθλητικός Τουρισμός
Αθλητικός Τουρισμός
Γαμήλιος Τουρισμός, Υπηρεσίες για Ζευγάρια
Εναλλακτικός Τουρισμός
Εναλλακτικός Τουρισμός
Θαλάσσιος Tουρισμός
Θαλάσσιος Τουρισμός
Κρουαζιέρα
Κρουαζιέρα
Οικογενειακός Τουρισμός
Οικογενειακός Τουρισμός
Οικογενειακός Τουρισμός
Ορεινός Τουρισμός
Ορεινός Τουρισμός
Πολιτιστικός Τουρισμός
Πολιτιστικός Τουρισμός
Πολιτιστικός Τουρισμός
Πολιτιστικός Tουρισμός
Προσβάσιμος Τουρισμός
Συνεδριακός Τουρισμός
Συνεδριακός Τουρισμός
Συνεδριακός Τουρισμός
Τουρισμός Υγείας & Ευεξίας
Τουρισμός Υγείας & Ευεξίας

Εταιρεία - Έργο

Atnet Communications - www.ekdromi.gr
HotelBrain A.E.
FORTH-CRS AE - Το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην Ακτοπλοΐα
Kivotos Luxury Boutique Hotel - HotelBrain
Astra Suites Santorini
SmartBrella - Ενεργειακή Ομπρέλα Φόρτισης
SALTY BAG
DOLPHIN CAPITAL - NIKKI BEACH RESORT & SPA
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
ActiveMedia - Navarino Challenge
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Συνεργασία με το Μουσείο του Λούβρου
Επιμελητήριο Αχαΐας - Culture & Shopping
Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Travel Trade Athens Workshop
Toposophy, Atcom Business Unit - Greek Tourism Uncovered
Geotag Aeroview - TripInView
Εργαστήριο Λιμενικών Έργων Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Δημιουργία Τεχνητών Παραλιών
Get Lost - From Traveler to Storyteller
Δήμος Ρεθύμνης - ΚΕ.ΔΗ.Ρ - Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2014
Celestyal Cruises
Ammos Hotel by HotelBrain
Grace Santorini & Grace Mykonos - Grace Hotels Group
Αυλή
Pelecas Country Club
Αristi Mountain Resort & Villas - Concierge Communication
THALATTA SEASIDE HOTEL - CONCIERGE COMMUNICATION
Travelive - Customizing Customer’s Services!
Grand Forest Metsovo by HotelBrain
Cressa Ghitonia Village by HotelBrain
Porto Kea Suites by HotelBrain
ΜΙΝΟΑΝ LINES S.A. - Bonus Club
Κτήμα Βασιλάκη - Friendly Olive Tour
COMMUNICATION LAB - Spetses mini Marathon
The North Face Zagori Mountain Running 2014
Porto Carras Grand Resort
Poema Weddings & Special Events
Τουριστικό Γραφείο BEARING TRUE SOUTH
Mistral Singles
VARIETY CRUISES
CALDERA YACHTING SANTORINI LUXURY CRUISES
Celestyal Cruises
Navigator Travel & Tourist Services Ltd
Club Agia Anna - Concierge Communication
MANESSIS Α.Τ.Ξ.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. - EAGLES PALACE
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ - CONCIERGE COMMUNICATION Zagori Excellence Network (ZEN)
KOTRONAROS BASECAMP TRAVEL
Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών - Athens Open Air Film Festival
Μουσείου Τέχνης Μεταξιού
Discover Greek Culture
Keytours
Peoplecert - Accessibility Pass
Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων City of Athens Convention & Visitors Bureau
Mideast Travel
Porto Carras Grand Resort
ActiveMedia - Navarino Challenge
ELITOUR - Greek Medical Tourism Council

ΒΡΑΒΕΙΟ

GOLD
GOLD
GOLD
GOLD
GOLD
GOLD
BRONZE
GOLD
SILVER
GOLD
SILVER
BRONZE
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
BRONZE
SILVER
SILVER
SILVER
GOLD
GOLD
SILVER
GOLD
SILVER
SILVER
SILVER
BRONZE
BRONZE
BRONZE
GOLD
GOLD
SILVER
SILVER
GOLD
SILVER
BRONZE
GOLD
SILVER
GOLD
SILVER
GOLD
GOLD
SILVER
GOLD
SILVER
GOLD
GOLD
SILVER
BRONZE
GOLD
GOLD
SILVER
BRONZE
GOLD
SILVER
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Ενότητα

Κατηγορία

4. Gastronomy

Προώθηση της Ελληνικής Γαστρονομίας στο Εξωτερικό
Προώθηση της Ελληνικής Γαστρονομίας στο Εξωτερικό

5. Facilities &
Architecture

6. Digital & Social
Marketing

Οινική Κουλτούρα
Οινική Κουλτούρα
Γαστρονομικός Τουρισμός
Γαστρονομικός Tουρισμός
Γαστρονομικός Τουρισμός
Γαστρονομικός Τουρισμός
Καινοτόμο Concept Εστιατορίου
Αξιοποίηση Τοπικών & Βιολογικών Προϊόντων
Αριστεία στον Τομέα του F&B
Αριστεία στον Τομέα του F&B
Ανάδειξη Tοπικής Kουζίνας
Καινοτομία στον Tομέα του F&B
Σχεδιασμός & Λειτουργικότητες Δωματίων &
Κοινόχρηστων Χώρων
Αναπαλαίωση
Αναπαλαίωση
Ανακαίνιση
Καινοτόμος Υπηρεσία
Αξιοποίηση Social Media
Αξιοποίηση Social Media
Αξιοποίηση Social Media
Αξιοποίηση Mηχανών & Teχνικών Aναζήτησης
Αξιοποίηση Μηχανών & Τεχνικών Αναζήτησης
Αξιοποίηση Μηχανών & Τεχνικών Αναζήτησης
Αξιοποίηση Μηχανών & Τεχνικών Αναζήτησης
Αξιοποίηση Μηχανών & Τεχνικών Αναζήτησης
Αξιοποίηση Mηχανών & Tεχνικών Aναζήτησης
Εφαρμογές για Smartphones & Tablets
Εφαρμογές για Smartphones & Tablets
Εφαρμογές για Smartphones & Tablets
Εφαρμογές για Smartphones & Tablets

7. Travel &
Transportation
8. Branding, Public
Relations & People
Strategy

Ηλεκτρονική Παρουσία & Επικοινωνία
Ηλεκτρονική Παρουσία & Επικοινωνία
Ηλεκτρονική Παρουσία & Επικοινωνία
Ηλεκτρονική Παρουσία & Επικοινωνία
Ηλεκτρονική Παρουσία & Επικοινωνία
Ηλεκτρονική Παρουσία & Επικοινωνία
Ηλεκτρονική Παρουσία & Επικοινωνία
Συνεισφορά στην Αύξηση του Εισερχόμενου Τουρισμού
Συνεισφορά στην Αύξηση του Εισερχόμενου Τουρισμού
Διαφημιστική Καμπάνια
Διαφημιστική Καμπάνια Μέσω Google Adwords
Δράσεις ΕΚΕ

Ανακύκλωση / Διαχείριση Υγρών & Στερεών Αποβλήτων
Πρωτοβουλίες για την Προστασία του Περιβάλλοντος
Πρωτοβουλίες για την Προστασία του Περιβάλλοντος
Πρωτοβουλίες για την Προστασία του Περιβάλλοντος
Πρωτοβουλίες για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Sani Resort
APOLLONIA BEACH RESORT & SPA
Hilton Αθηνών
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. - ΕΑGLES PALACE

Branding
Rebranding
Δημοσιογραφική Προβολή
Δημοσιογραφική Προβολή
Δημοσιογραφική Προβολή
Καινοτόμο Προϊόν
Σύνδεση Εκπαίδευσης & Αγοράς Εργασίας
Υποστήριξη Τοπικών Κοινοτήτων
Διαλειτουργικότητα Μεταξύ Συστημάτων

10. Sustainability &
Operations
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. - THE EXCELSIOR
Πύργος Μυστρά
DOLPHIN CAPITAL - NIKKI BEACH RESORT & SPA
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού - MPASS - Visit Greece Samsung
TV Application
Poseidonion Grand Hotel & Travelworks Communications - Tweed Run
Spetses
Toposophy, Atcom Business Unit - Tbex Athens
Atnet Communications - Acadimos travel
TRAVELPLANET24 - Mobile SEM
Globe One Digital - AirFastTickets
αία relate - Hellenic Seaways - Summer 2015 Google Search Ad
Campaign
Globe One Digital
Nelios.com - Keytours
Atnet Communications -www.tourism.gr
White Space - Mykonos Tales
m- hospitality - Mobile app & Business Intelligence for Hoteliers
GLOBO - TUI Hellas
MRM - McCann Athens - Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός για την
Περιφέρεια Αττικής
Marketing Greece - Linakis Digital - Discovergreece.com
Nelios.com - Kinsterna Hotel
Globe One Digital - Τravelive
Atcom - Santorini Secret Suites & SPA Boutique Hotel
Nelios.com - Thermae Sylla Welness Spa Hotel
x2interactive web agency - Boheme Mykonos Hotel
Nelios.com - Elounda Gulf Villas
Λιμενικό Ταμείο Σκύρου
Επιμελητήριο Λευκάδας - Η&Τ Destination Consulting
McCann Athens - Indigo View - Daydreaming of Crete
Panadvert - Louis Hotels
Caldera Collection Hotels Santorini - Προσφορά στο Χαμόγελου του
Παιδιού
Weber Shandwick Athens & Airfasttickets
Marketing Greece - Athens International Airport - Tribal - I amAnAθenian
Concierge Communication - The Nomad - Zagori Excellence Network
(ZEN)
Toposophy, Atcom Business Unit - Mythical Peloponnese 3D
Animation Video
Katikies Hotels Santorini - Group Rebranding
ActiveMedia - Navarino Challenge
COMMUNICATION LAB - The Spetses mini Marathon Phenomenon
TRAVELPLANET24 - Travel & Data
ΗΔΙΣΤΗ Α.Ε. - Greece with a twist
ALBA Graduate Business School at The American College of Greece
- MSc in Tourism Management in strategic partnership with Costa
Navarino
Celestyal Cruises
GEM TRAVEL - Πλατφόρμα Σύνδεσης & Ανάθεσης Δρομολογίων για
Τουριστικά Λεωφορεία
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

Ολοκληρωμένη Eπικοινωνιακή Kαμπάνια
Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Καμπάνια
Branding

9. Technology

Εταιρεία - Έργο

Aldemar Resorts - Sympossio Greek Gourmet Touring
Weber Shandwick Athens & Περιφέρεια Αττικής - Γαστρονομικό ταξίδι
ξένων δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Αττικής
Κατώγι και Στροφιλιά
Ξενώνας Παλαιά Πόλη
Σελήνη
Grecotel Hotels & Resorts - «Ημέρες Γαστρονομίας» στο Cape Sounio
Trip2taste
Original Senses - Food for Thought
Sani Resort - Εστιατόριο Ντομάτα
Porto Carras Grand Resort
Αυλή
THE MARGI HOTEL - The Margi Farm
Louis Hotels
Archipelagos Hotel Mykonos by HotelBrain
YES! HOTELS

ΒΡΑΒΕΙΟ

GOLD
SILVER

GOLD
BRONZE
GOLD
SILVER
SILVER
BRONZE
SILVER
SILVER
BRONZE
SILVER
BRONZE
BRONZE
GOLD
GOLD
BRONZE
SILVER
GOLD
GOLD
GOLD
SILVER
GOLD
GOLD
GOLD
SILVER
SILVER
BRONZE
GOLD
SILVER
BRONZE
BRONZE
GOLD
GOLD
SILVER
SILVER
SILVER
BRONZE
BRONZE
GOLD
SILVER
GOLD
GOLD
GOLD
GOLD
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
GOLD
GOLD
SILVER
SILVER
SILVER

Τιμητικά Βραβεία
Νίκος Σκουλάς, Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας

Νίκος Σκουλάς, Rachel Howard

Νίκος Σκουλάς, Λυδία Καρρά

Νίκος Σκουλάς, Στέφανος Σαδόπουλος

Νίκος Σκουλάς, Μάγια Τσόκλη και Αναστασία Ψάλτη

1
2

3

4
5

1. Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας - Για την Συνεισφορά του στην Αρχιτεκτονική του Ελληνικού Τουρισμού
2. Rachel Howard - Προβολή της Ελλάδας στο Εξωτερικό
3. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού - Για τα Μονοπάτια Πολιτισμού
4. Aegean Airlines - Διαχείριση Κρίσης
5. Περιοδικό ΤΑΜΑ - Ανάδειξη της Τήνου

11

Έπαινοι
Κωνσταντίνος Μίχαλος, Αγγελική Παπαγιαννοπούλου

Κωνσταντίνος Μίχαλος, Μάκης Φωκάς

Κωνσταντίνος Μίχαλος, Θοδωρής Μακρίδης

Κωνσταντίνος Μίχαλος, Γιώργος Παπαζαφειρόπουλος

2
1

3
4

12

1. BCA College -Πρόγραμμα Επαγγελματικής Αποκατάστασης και Πρακτικής Εξάσκησης των Σπουδαστών
2. Offerial - Personalized Hotel Marketing
3. P.MAKRIDIS + ASSOCIATES SA - Stoa Experiment
4. SPORT & FUN - ”My Tennis Time” Academy

Κωνσταντίνος Μίχαλος, Βαγγέλης Αφεντένος
Κωνσταντίνος Μίχαλος, Λίλα Καραποστόλη

Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πάνος Ξανθάκος

5
7
5. Trinity Vision - CABS.GR
6. Θέρος - Ηλιακά Συστήματα με Εγγύηση Απόδοσης
7. Μαθήματα Μαγειρικής - Yπηρεσίες Γαστρονομίας για Ερασιτέχνες & Τουρίστες

6
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Last - minute & Site Προσφορών

GOLD
Atnet Communications - www.ekdromi.gr

Γιώργος Παπασταματίου, Ιωάννης Δημόπουλος

Το www.ekdromi.gr θεωρείται το πιο επιτυχημένο deal site που
δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από τον Μάιο του 2011. Στο site
αυτό το περιεχόμενο των παρεχόμενων προσφορών αφορά αποκλειστικά
τουριστικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα κρατήσεις πακέτων από
ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα. Η μεγάλη του επιτυχία οφείλεται σε
πολλούς παράγοντες όπως: συνεχής και συνεπής στρατηγική επικοινωνίας
και προβολής, έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων πακέτων (deals),
έμφαση στις σχέσεις με τους τουριστικούς επιχειρηματίες (b2b) και after
sales service.

Διαχείριση Ξενοδοχειακών Μονάδων

GOLD
Hotel Brain A.E.
Η Hotel Brain είναι η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε τον όρο hotel management
(διαχείριση ξενοδοχείων) στην ελληνική τουριστική αγορά το 2000. Σήμερα
έχει εξελιχθεί στην κορυφαία εταιρεία με εξειδίκευση στη διαχείριση μικρών
πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων (boutique hotels) στην Ελλάδα, το
Λίβανο, την Τουρκία και την Κύπρο. Το καινοτόμο μοντέλο της βασίζεται
κυρίως στο γεγονός ότι επιτρέπει στον ιδιοκτήτη της μονάδας να διατηρήσει
τον πλήρη έλεγχο της περιουσίας και επιχείρησής του, απολαμβάνοντας
ταυτόχρονα μία πλειάδα outsourced υπηρεσιών.
Ιωάννης Δημόπουλος, Πάνος Παλαιολόγος

Καινοτόμο Μοντέλο Παροχής Υπηρεσίας

GOLD
FORTH-CRS AE - Το ηλεκτρονικό
εισιτήριο στην Ακτοπλοΐα

Ιωάννης Δημόπουλος, Αντώνης Περίδης

Το e-ticket στην Ακτοπλοΐα προδιαθέτει για σημαντικές αλλαγές στο χώρο
του τουρισμού. Το κύριο πλεονέκτημα είναι η διευκόλυνση του ταξιδιώτη.
Έμμεσα σηματοδοτεί εξελίξεις σε θέματα ελέγχου πρόσβασης και επιβίβασης
και προετοιμάζει την εφαρμογή καινοτομιών στη θαλάσσια μεταφορά. Η
υλοποίηση του e-ticket στην Ακτοπλοΐα προϋποθέτει εκτεταμένη γνώση του
τρόπου που λειτουργεί ο κλάδος και την αντιμετώπιση του ολοκληρωμένου
κυκλώματος κρατήσεων-πώλησης-έκδοσης-ελέγχου. Η FORTHcrs έχει τις
τεχνολογικές λύσεις, αλλά και τη μοναδική εμπειρία στη λειτουργία και έλεγχο
του e-ticket.

Συνολική Αριστεία Μικρής Ξενοδοχειακής Μονάδας

GOLD
Kivotos Luxury Boutique Hotel - HotelBrain
Eίναι ένα από τα πλέον εμβληματικά, θρυλικά και συνώνυμα της ύψιστης
πολυτέλειας ξενοδοχεία όχι μόνο στη Μύκονο, αλλά στην ευρύτερη περιοχή
της Μεσογείου. Υπήρξε το πρώτο ξενοδοχείο που έφερε στο νησί τη boutique
φιλοσοφία και το πρώτο που εντάχθηκε σε διeθνές affiliation (Small Luxury
Hotels of the World και Leading Hotels of the World). Το Kivotos, όταν άνοιξε
τις πόρτες του τη δεκαετία του 90, ήταν ο εμπνευστής μιας νέας εποχής στην
ξενοδοχειακή διαμονή της Μυκόνου. 20 χρόνια μετά, θεωρείται ξενοδοχείο
landmark και θρύλος της ξενοδοχειακής ιστορίας του νησιού.
Ιωάννης Δημόπουλος, Κλεόβουλος Δεληγιάννης, Φίλιππος &
Ιάσωνας Μιχόπουλος
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Συνολική Αριστεία Μικρής Ξενοδοχειακής Μονάδας

GOLD
Astra Suites Santorini
Βασισμένο κυρίως στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη δημιουργεί
θαυμαστές από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα από την αμερικανική ήπειρο. Για
6 χρόνια παρέμεινε 1ο στην Ευρώπη στο Trip Advisor, ενώ φέτος κατέχει
την 9η θέση και τη 2η στην κατηγορία Best Service. 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, Γιώργος Καραγιάννης, υποδέχεται τους επισκέπτες και τους
ξεναγεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα κατατόπια του ξενοδοχείου και του
νησιού.
Ιωάννης Δημόπουλος, Γιώργος Καραγιάννης

Καινοτόμο Προϊόν

GOLD
SmartBrella - Ενεργειακή Ομπρέλα Φόρτισης
Η SmartBrella είναι ένα καινοτόμο προϊόν το οποίο επινοήθηκε, σχεδιάστηκε
και κατασκευάζεται στην Ελλάδα και είναι κατοχυρωμένο στον Οργανισμό
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Είναι ιδανικό για επιχειρήσεις του Τουριστικού
κλάδου, όπως ξενοδοχεία, πλαζ, εστιατόρια, καφετέριες.
Αποτελεί τεχνολογική εξέλιξη της κλασσικής επαγγελματικής ομπρέλας σε
ενεργειακή ομπρέλα φόρτισης και δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης φόρτισης
σε όποιονδήποτε υπαίθριο και εξωτερικό χώρο με την ανεξάντλητη ενέργεια
του ήλιου. Επιχειρήσεις που εξοπλίζονται και χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο
προϊόν, μπορούν πλέον να απολαμβάνουν οφέλη, τόσο οι ίδιες όσο και για
τους πελάτες τους.

Γιώργος Παπασταματίου, Νίκος Νικήτας και Γιάννης Κοττάκης

Καινοτόμο Προϊόν

BRONZE
SALTY BAG
Η Salty Bag Ι.Κ.Ε είναι η πρώτη εταιρεία upcycling στην Ελλάδα. Πρωταρχικός
στόχος της ίδρυσής της είναι η συλλογή και μεταποίηση χρησιμοποιημένων
ιστιοπλοϊκών πανιών σε τσάντες και είδη ταξιδιού, προλαμβάνοντας την
καύση τους σε χωματερές, όπου τα αποτελέσματα είναι επιβλαβή για το
περιβάλλον. Τα προϊόντα, ‘’εμποτισμένα’’ με άρωμα Ελλάδας, αποτελούν
ένα μοναδικά καινοτόμο souvenir για ξένους, αλλά και Έλληνες επισκέπτες,
προβάλλοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ελληνική επιχειρηματικότητα
και το ελληνικό μεράκι.

Κωνσταντίνος Μάντζιος, Στρατής Ανδρεάδης

Στρατηγική Επένδυση

GOLD
DOLPHIN CAPITAL
- NIKKI BEACH RESORT & SPA
Η Dolphin Capital Investors εγκαινίασε φέτος το καλοκαίρι το Nikki Beach
Resort & Spa στο Πόρτο Χέλι, ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι συνώνυμο με τη
διασκέδαση και την απόλαυση της καλής ζωής, που συνοδεύεται από δόση
πολυτέλειας. Τα δωμάτια και οι σουίτες προσδίδουν μία ξεχωριστή αίσθηση
πολυτέλειας και άνεσης, ενώ σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές διατίθενται δωμάτια
με ελκυστικότατες παροχές για όσους θέλουν να συνδυάσουν πολυτελείς
διακοπές στην Ελληνική Ριβιέρα.
Κατερίνα Κατώπη
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Στρατηγική Επένδυση

SILVER
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

Αγγελική Βαρελά, Κωνσταντίνος Στραταντωνάκης

Η Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια έχει
επιδείξει αξιοσημείωτη στρατηγική ανάπτυξης στον κλάδο της κρουαζιέρας,
αναπτύσσοντας και υλοποιώντας καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες
οι οποίες πέτυχαν επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, συνεισφέροντας
σημαντικά στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και την προώθηση του
τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Η ιδιαίτερη αυτή προσπάθεια
στηρίζεται στην αναβάθμιση των υποδομών του λιμένα και στη βελτίωση
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υλοποιώντας, παράλληλα, ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διασύνδεση της κρουαζιέρας με την τοπική
οικονομία.

Στρατηγική Συνεργασία

GOLD
ActiveMedia - Navarino Challenge

Γιώργος Παπασταματίου στο κέντρο και αριστερά του Άκης Τσόλης

Το «Navarino Challenge» είναι από μόνο του ένα καινοτόμο concept,
καθώς άνθρωποι όλων των ηλικιών και όλων των δυνατοτήτων μπορούν
να τρέξουν, να κολυμπήσουν, να μάθουν ταεκβοντο και να κάνουν,
για πρώτη φορά σε μια διοργάνωση αθλητικού τουρισμού, μαθήματα
pilates στο πλευρό μεγάλων αθλητών και αθλητών-προτύπων. Είναι ένα
πρωτοποριακό αθλητικό και τουριστικό concept, πέρα από τα σύνορα της
Ελλάδος, το οποίο έχει ως βασικό πυλώνα το ξενοδοχειακό συγκρότημα
της Costa Navarino, αλλά και τα ξενοδοχειακά καταλύματα της περιοχής και
της Καλαμάτας.

Στρατηγική Συνεργασία

SILVER
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Συνεργασία με το Μουσείο του Λούβρου

Αγγελική Βαρελά, Στέλιος Μπρίκος

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Μουσείο του Λούβρου, προέβαλαν,
διαχειρίστηκαν και συνεργάστηκαν στη δημιουργία Έκθεσης στο Μουσείο
του Λούβρου υπό τον τίτλο «Rhodes, une île grecque aux Portes de
l’Orient» και θα συνεχίσουν με τη φιλοξενία της έκθεσης στο νησί της
Ρόδου για το 2015, επεκτείνοντας ίσως τη φιλοξενία και σε άλλες χώρες
μεταγενέστερα. Επιπλέον, αναμένεται η έκδοση του επιστημονικού
καταλόγου με όλα τα ευρήματα που εκτίθενται, γιατί πολλά από αυτά ήταν
έως τώρα αδημοσίευτα.

Στρατηγική Συνεργασία

BRONZE
Επιμελητήριο Αχαΐας - Culture & Shopping

Πλάτων Μαρλαφέκας και Νικόλαος Παπαλέξης, δεξιά τους
Κωνσταντίνος Μάντζιος
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Το Επιμελητήριο Αχαΐας σε συνεργασία με τους διεθνείς tour operators
TUI Hellas και Mouzenidis Group δημιούργησαν το πρόγραμμα «Culture &
Shopping» και από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο έφεραν σε εβδομαδιαία
βάση γκρουπ τουριστών για διακοπές στην Πάτρα. Το δυναμικό αυτό κοινό
επισκέφθηκε τουριστικούς και θρησκευτικούς προορισμούς του Νομού και
έκαναν αγορές από τις τοπικές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τις προσφορές
που τους παρείχε το πρόγραμμα. Με το πρόγραμμα αυτό το Επιμελητήριό
δημιουργεί τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της Αχαΐας σε τουριστικό
προορισμό.

Ανάπτυξη Πωλήσεων

SILVER
Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου
Αθηναίων - Travel Trade Athens Workshop
Το Travel Trade Athens Workshop είναι η ετήσια διεθνής επαγγελματική διοργάνωση της
Αθήνας, σχεδιασμένη να λειτουργεί ως πλατφόρμα ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών
στον τομέα του Τουρισμού. Μεταξύ των δράσεών της, αναδείχθηκε η προοπτική σχεδιασμού
και υλοποίησης μίας ιδιαίτερα στοχευμένης δράσης αποκλειστικά για την Αθήνα, που θα
λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος, για την επαναφορά του προορισμού στα b2b
κανάλια της διεθνούς αγοράς και τη δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις της Αθήνας
να έρθουν σε άμεση επαφή με ξένους επαγγελματίες και στελέχη δικτύων διανομής, για την
ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Αλέξης Γαληνός, Αγγελική Βαρελά

Ερευνητικό έργο στον Τουρισμό

SILVER
Toposophy, Atcom Business Unit - Greek Tourism
Uncovered
Η μελέτη “Greek Tourism Uncovered” απηχεί την έμφαση που προσδίδει η Toposophy
(Integrated Destination Marketing Agency) στην εξωστρέφεια και τη συστηματική ανάλυση
των τάσεων της τουριστικής αγοράς. Η δημοσίευσή της στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου,
δεν σηματοδότησε απλά την έναρξη λειτουργίας της Toposophy ως κάθετο Business Unit της
ATCOM Internet & Multimedia S.A. Καθώς οι εξαιρετικές επιδόσεις του περσινού καλοκαιριού
είχαν ήδη τροφοδοτήσει τις βλέψεις επιχειρηματικού κόσμου και αρμόδιων αρχών, η
δημοσίευση της μελέτης προσέφερε μια εξαιρετική ευκαιρία για την ενδελεχή ανάλυση των
ευκαιριών, αλλά και των προκλήσεων που διέπουν την αναζωογόνηση της τουριστικής κίνησης.

Περικλής Λύτρας με εκπρόσωπο της Toposophy

Καινοτόμο Concept

SILVER
Geotag Aeroview - TripInView
To TripInView είναι ένα παγκοσμίως πρωτότυπο site που σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο με
τον οποίο ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο επιλέγουν προορισμούς και σχεδιάζουν τις διακοπές
τους, με έναν μοναδικό οπτικό τρόπο. Μέσα από 350 ώρες HD video και 600.000 ultra
HD φωτογραφίες, τραβηγμένες από ελικόπτερο, όλοι οι επισκέπτες του ΤripInView έχουν τη
δυνατότητα να απολαύσουν το μεγαλείο της Μεσογειακής ακτογραμμής και της μοναδικής
«πολυνησίας» της. Εκτός από την ελληνική ακτογραμμή, πολύ σύντομα το ΤripInView θα
συμπεριλαμβάνει πολλούς ακόμα προορισμούς.
Αγγελική Βαρελά, Τάκης Δημητρακόπουλος

Καινοτόμο Concept

SILVER
Εργαστήρο Λιμενικών Έργων Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου - Δημιουργία Τεχνητών Παραλιών
Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου αναπτύσσει
εκπαιδευτική, ερευνητική και συμβουλευτική δραστηριότητα στα επιστημονικά πεδία της
Θαλάσσιας Υδραυλικής, των Λιμενικών Έργων, της Ακτομηχανικής και του Παράκτιου
Χωροταξικού Σχεδιασμού. Οι υπάρχουσες φυσικές παραλίες δεν επαρκούν για να
ικανοποιήσουν τη ζήτηση. Η ανεπάρκεια αυτή οδηγεί σε κατασκευή τεχνητών παραλιών σε
θέσεις, όπου υπήρχαν παλαιότερα φυσικές ή σε νέες θέσεις. Η ύπαρξη μιας καλής παραλίας
αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών, δημιουργεί περιβάλλον διαβίωσης θαλάσσιων οργανισμών,
εκτονώνει την καταστροφική ενέργεια των προσπιπτόντων κυματισμών και αυξάνει το εισόδημα
των κατοίκων της περιοχής.
Αγγελική Βαρελά, Βασιλική Τσουκαλά και
Δρ. Θεοδώρα Γιαντζή
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Ενότητα: Strategy & Innovation

Καινοτόμο Concept

BRONZE
Get Lost - From Traveler to Storyteller
Η Get Lost είναι μια καινοτόμα εταιρεία σχεδιασμού ταξιδιών. Διαθέτει οργανωμένο
τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο αποτελείται από ιστορικούς, travel, cultural
and gamification experts. Μέσω αυτής της μοναδικής ομάδας δημιουργεί θεματικές
περιηγήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες στηρίζονται σε τρεις κανόνες: Τη μυθολογία και την
ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, τις φυσικές και πολιτιστικές δραστηριότητες κάθε τόπου
και το στοιχείο της διαδραστικότητας. Η Get Lost δημιουργεί ένα σενάριο περιήγησης
στην ελληνική κουλτούρα, το οποίο περίτεχνα, μέσω σεναρίων, γρίφων, παιχνιδιών
μυστηρίου και τεχνικών gamification καλεί τους συμμετέχοντες να βιώσουν κάθε
προορισμό με βάση τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει.
Κωνσταντίνος Μάντζιος, Αγγελική Βαξεβανάκη και συνεργάτης Get Lost

Πρωτοβουλίες Επιμήκυνσης Τουριστικής Περιόδου

SILVER
Δήμος Ρεθύμνης - ΚΕ.ΔΗ.Ρ - Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι
2014
Από το 1914 μέχρι σήμερα, το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι, εξελίχθηκε και εμπλουτίστηκε
με ιδέες, αισθήματα, οράματα και προοπτικές. Κυρίαρχος στόχος του είναι η καθιέρωση
του Ρεθύμνου, ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού για τις Απόκριες, σε ολόκληρη
τη χώρα. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάδειξη του Ρεθύμνου ως τουριστικού προορισμού
και τη χειμερινή περίοδο, κατά την οποία οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν και
να ανακαλύψουν το «άλλο Ρέθυμνο», του πολιτισμού, της φύσης και της αυθεντικής
παράδοσης.
Αγγελική Βαρελά, Πέπη Μπιρλιράκη-Μαμαλάκη

Συνεισφορά στην Εθνική Οικονομία

SILVER
Celestyal Cruises
Η Celestyal Cruises αποτελεί ένα νέο εμπορικό σήμα της Louis Cruises που
δραστηριοποιείται στο χώρο της κρουαζιέρας από το 1986. Εδρεύει στην Ελλάδα και
διαχειρίζεται έξι κρουαζιερόπλοια εκ των οποίων τα τέσσερα δραστηριοποιούνται από
ελληνικά λιμάνια. Είναι η μόνη εταιρεία κρουαζιέρας που επισκέπτεται τα περισσότερα
ελληνικά λιμάνια από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία και, παράλληλα, προωθεί την αυθεντική
ελληνική εμπειρία προβάλλοντας τις ομορφιές, τη φιλοξενία, τις γεύσεις και τον πολιτισμό
της χώρας στους ξένους επισκέπτες. Το 2014, διακίνησε συνολικά 117.361 επιβάτες σε
627 προσεγγίσεις, πραγματοποιώντας 575.069 επισκέψεις σε ελληνικά λιμάνια (28%
αύξηση).
Βιργινία Καραούζα, Βασίλης Γκαζίκας και Βασίλης Καραχάλιος

Σχέση Ποιότητας - Τιμής

SILVER
Ammos Hotel by Hotel Brain
Το Ammos Hotel, στο νησί της Σκύρου, προσφέρει εγκαταστάσεις και υπηρεσίες
υψηλών προδιαγραφών. Αποτελεί μοναδικό χώρο φιλοξενίας που ισορροπεί
ιδανικά ανάμεσα στον παραδοσιακό Σκυριανό οικισμό και στη σύγχρονη αισθητική.
Η πλούσια ιστορία της Σκύρου, η ομορφιά και οι αυθεντικές γεύσεις, δημιουργούν
μοναδική ατμόσφαιρα, με πλήθος τουριστικών υπηρεσιών και υποδομών σε ιδιαίτερα
συμφέρουσες τιμές. Το Αmmos έχει βραβευτεί με το Certificate of Excellence 2014
του Tripadvisor και έχει βαθμολογηθεί μέσω της booking.com με βαθμολογία 9,1/10
ως εξαιρετικό. Προωθεί την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την άνοδο
των αφίξεων στο νησί, συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις όπως το Skyros Cycling
Challenge.
Μίλτος Καρούμπας με εκπροσώπους του Ammos Hotel by Hotel Brain
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Ενότητα: Customer Experience

Εξαιρετική Ποιότητα Εμπειρίας

GOLD
Grace Santorini & Grace Mykonos Grace Hotels Group
Η Grace Hotels προσφέρει ποιοτική διαμονή, στα
δημοφιλέστερα θέρετρα και πόλεις του κόσμου. Κάθε
ξενοδοχείο της εταιρείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
πολυτέλεια και τη χαλάρωση προσφέροντας υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες. Η γαστρονομία αποτελεί, επίσης,
αναπόσπαστη εμπειρία του επισκέπτη σε όλα τα ξενοδοχεία,
με τα μενού να ενσωματώνουν τα καλύτερα υλικά κάθε
τόπου. Το Bespoke by Grace είναι το καινοτόμο πρόγραμμα
των Grace, το οποίο δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους
επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ξεχωριστές
εξατομικευμένες υπηρεσίες. Πρόσφατα, προστέθηκε και
το Bespoke Experiences, το οποίο δίνει στους επισκέπτες
τη δυνατότητα να γνωρίσουν σε βάθος την κουλτούρα του
προορισμού, τις τοπικές παραδόσεις, γεύσεις και εμπειρίες.

Γιώργος Πίττας, Ελένη Λιβανίδου

Εξαιρετική Ποιότητα Εμπειρίας

GOLD
Αυλή
Στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου το εστιατόριο
AVLI creative cuisine προωθεί από το 1987 την αναβίωση
της παραδοσιακής κρητικής κουζίνας σε χώρους υψηλής
εστίασης και πειραματίζεται με τη χρήση οργανικών πρώτων
υλών και δοκιμασμένων στο χρόνο υλικών, σε σύγχρονες
συνταγές. Το 1999 δημιουργήθηκε η ΑVLI fusion enoteca
που φιλοξενεί περισσότερες από 460 ετικέτες Ελλήνων
παραγωγών και διοργανώνει βραδιές γευσιγνωσίας. Το
2004 εγκαινιάστηκε το AVLI lounge apartments, όπου δύο
ιστορικά και διατηρητέα οικήματα μεταμορφώνονται σε
χώρους υψηλής φιλοξενίας. Το 2005, το AVLI raw materials
ανοίγει τις πόρτες του, όπου σπάνια προϊόντα από όλη την
Ελλάδα πωλούνται σ’ ένα διαφορετικό «μπακάλικο». Το
2013 προστίθεται στην οικογένεια της Αυλής το 1600 Raki
Baraki.

Γιώργος Πίττας, Κατερίνα Ξεκάλου

Εξαιρετική Ποιότητα Εμπειρίας

SILVER
Pelecas Country Club
Το Pelecas Country Club απλώνεται σε 250 στρέμματα γης
στην κορυφή ενός καταπράσινου λόφου, 8 χλμ. από την
πόλη της Κέρκυρας και 2-3 χλμ. από τις δυτικές παραλίες.
Είναι ένα boutique hotel πρώτης κατηγορίας και λειτουργεί
σε ένα συγκρότημα απαρτιζόμενο από 3 λιθόχτιστα
κτήρια του 18ου αιώνα: το Αρχοντικό, το Larione και το
Λουτρουβιό. Ανάμεσά τους δεσπόζει μια πισίνα, ενώ λίγο
πιο πέρα βρίσκεται το τένις του συγκροτήματος και στο
βάθος οι στάβλοι. Ο επισκέπτης εδώ βιώνει μέσα από τη
συνολική αισθητική, την ιστορία του Κερκυραϊκού πολιτισμού
και να διαπιστώσει πως η Κέρκυρα υπήρξε ένα σταυροδρόμι
λαών και πολιτισμών.

Νικόλαος Μουσιόπουλος, Αλεξάνδρα Βελιανίτη
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Ενότητα: Customer Experience

Εξαιρετική Ποιότητα Εμπειρίας

GOLD
Αristi Mountain Resort & Villas - Concierge
Communication
Το Aristi Mountain Resort & Villas, μέλος των Small Luxury Hotels, στήριξε τις
δράσεις του στο Πρόγραμμα More by Αristi, που εδράζεται πάνω στην παροχή ultra
luxury services σε ορεινό προορισμό, προσθέτοντας το 2014 στο δυναμικό του τρεις
νέες βίλες (Aristi Villas). Επίσης, στόχευσε στην ανάδειξη του φυσικού κάλλους της
περιοχής, μέσα από την συνέχιση του προγράμματος The Aristi Guardian, αλλά και την
ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας σε σύνδεση με την φύση και την πεζοπορία, μέσα
από το πρόγραμμα Gastronomy Story in Zagori.
Γιώργος Πίττας, Βίκυ Βαμιεδάκη και Φίλιππος Ιωσηφίδης

Καινοτομία Εμπειρίας

SILVER
THALATTA SEASIDE HOTEL - Concierge
Communication

Νικόλαος Μουσιόπουλος, Δημήτρης Μαζιώτης και Κωστής Καπόπουλος

Σε μια εποχή που κυριαρχούν τα tablets, kindle και ΙPADS, το Thalatta Seaside Hotel
στην Aγία Άννα στη Βόρεια Εύβοια αναζήτησε έναν τρόπο για τη δημιουργία μιας
εμπειρίας που θα θύμιζε στους μεγαλύτερους στιγμές από ανέμελες διακοπές και
θα εκπαίδευε τα παιδιά με διασκεδαστικό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η
δημιουργία της πρώτης παραλιακής βιβλιοθήκης ξενοδοχείου στον κόσμο, με σκοπό
ο επισκέπτης να διαβάζει το αγαπημένο του βιβλίο, έχοντας τα πόδια του στην άμμο!
Ταυτόχρονα, ως ξενοδοχείο που δίνει έμφαση και στις δραστηριότητες των παιδιών,
πιστοί στο concept του edutainment, βοήθησε να συμπεριληφθούν τα βιβλία στην
καθημερινότητα των διακοπών των μικρών επισκεπτών.

Αριστεία στην Πελατειακή Εξυπηρέτηση

SILVER
Travelive - Customizing Customer’s Services

Νικόλαος Μουσιόπουλος, Μίνα Άργος

H Travelive προσφέρει υπηρεσίες σε ταξιδιωτικούς πράκτορες και direct πελάτες
που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν την Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία και Αίγυπτο.
Ειδικεύεται σε εξατομικευμένα πακέτα διακοπών και γαμήλια ταξίδια, για ταξιδιώτες
που επιζητούν την πολυτέλεια και την πρωτοτυπία. Τελευταία, η σημαντικότερη
πρόκληση ήταν να ξεπεράσει το αρνητικό κλίμα στον χώρο του travel, λόγω της
οικονομικής κρίσης. Έτσι, το 2014 αναβάθμισε σημαντικά τις υπηρεσίες της, με
βασικά σημεία της στρατηγικής της: προσβασιμότητα, σταθερή δέσμευση στην
ποιότητα, εκπαίδευση, ενθουσιασμός, έμφαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες,
έμφαση στην ποιότητα και άμεση πραγματοποίηση κάθε ξεχωριστής επιθυμίας.

Εξαιρετική Ποιότητα Υπηρεσιών

SILVER
Grand Forest Metsovo by Hotel Brain

Μίλτος Καρούμπας με εκπροσώπους του Grand Forest
Metsovo by Hotel Brain
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Tο Grand Forest Metsovo είναι η πρώτη 5 αστέρων ξενοδοχειακή μονάδα στο
Μέτσοβο και μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει για ορεινό κατάλυμα.
Διαθέτει 62 δωμάτια και σουίτες, 2 café - bars, εστιατόριο με τοπική κουζίνα, Spa
με εξωτερική πισίνα, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με ευρύ μενού θεραπειών και
συνεδριακό κέντρο 400 ατόμων. Η αρχιτεκτονική του δανείζεται παραδοσιακά στοιχεία
από την ορεινή ηπειρωτική Ελλάδα. Προσφέρει δραστηριότητες στη φύση, πεζοπορία,
πικνίκ στο δάσος, ποδηλασία βουνού, φάρμα με άλογα, πίστα ελκήθρων και σκι. Οι
επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες πολιτιστικού και
γαστρονομικού τουρισμού.

Εξαιρετική Ποιότητα Εμπειρίας

BRONZE
Cressa Ghitonia Village by Hotel Brain
H «Κρήσσα Γειτονία» στο χωριό Σφάκα της Ανατολικής Κρήτης, με το
experience concept «Αυθεντική Κρήτη» προσφέρει ένα ολοκληρωμένο
πακέτο εμπειριών που έχουν ως στόχο να μεταφέρουν τον επισκέπτη πίσω
στο χρόνο. Εδώ οι επισκέπτες δεν ξεναγούνται απλώς στην παράδοση,
αλλά κοιμούνται με αυτήν, την αγγίζουν, τη γεύονται και τη βιώνουν
κάνοντάς την μέρος της καθημερινότητάς τους. Τα σπίτια που φιλοξενούν
τους επισκέπτες της είναι οι αναπαλαιωμένες πρώην μόνιμες κατοικίες ή
και εργαστήρια των Σφακιανών του 19ου αιώνα, που έχουν μετατραπεί σε
σύγχρονους χώρους φιλοξενίας.

Εξαιρετική Ποιότητα Εμπειρίας

BRONZE
Porto Kea Suites by Hotel Brain

Μίλτος Καρούμπας με εκπρόσωπο Cressa Ghitonia Village by HotelBrain

Το Porto Kea Suites παρέχει άριστες υπηρεσίες στο σύνολο των facilities
και services και είναι διακεκριμένο μέλος των Small Luxury Hotels of the
World, έχει βραβευτεί με το Certificate of Excellence 2014 του tripadvisor
και είναι προτεινόμενο της booking.com. Συγκεντρώνει υψηλά επίπεδα
επαναλαμβανόμενων πελατών και αποτελεί παράδειγμα λειτουργίας
ξενοδοχειακής μονάδας έχοντας συνάψει συμβόλαια με μεγάλους
tour operators και γραφεία τουρισμού, καθώς και on line sites που
εξειδικεύονται στον τουρισμό πολυτελείας. Κάθε σεζόν πραγματοποιεί
καινοτόμες δράσεις και συνεχίζει την προσπάθειά του για άνοιγμα νέων
ξένων αγορών.

Πρόγραμμα Πελατειακής Πιστότητας

Μίλτος Καρούμπας με εκπροσώπους του Porto Kea Suites by HotelBrain

BRONZE
ΜΙΝΟΑΝ LINES S.A. - Bonus Club
Το «Minoan Lines Bonus Club» είναι το πρόγραμμα ανταμοιβής των
συχνών πελατών της Minoan Lines, το οποίο μέσα από τα 10 χρόνια
της λειτουργίας του αριθμεί 240.000 εγγεγραμμένα μέλη από όλο τον
κόσμο. Πρωταρχικό στόχο έχει να παρέχει ιδιαίτερα οφέλη στους πιστούς
επιβάτες της Minoan Lines και με βασικό πλεονέκτημα την απλή φιλοσοφία
λειτουργίας, που στηρίζεται στη συλλογή πόντων βάσει της σχέσης 1€=1
πόντος και εξαργύρωση βάσει πίνακα δώρων. Τα μέλη επιβραβεύονται και
επωφελούνται από εκπτώσεις και παροχές τόσο εντός της εταιρείας, στα
εισιτήρια και στις συναλλαγές πάνω στα πλοία, όσο και σε προϊόντα και
υπηρεσίες άλλων εταιρειών.
Δρ. Κυριάκος Κυριακόπουλος με εκπρόσωπο ΜΙΝΟΑΝ LINES S.A.
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Αγροτουρισμός

GOLD
Κτήμα Βασιλάκη - Friendly Olive Tour

Γιώργος Πίττας, Ειρήνη Βασιλάκη

Η οικογενειακή επιχείρηση «Κτήμα Βασιλάκη», στη Νεάπολη Λασιθίου, στο
Μιραμπέλλο της Κρήτης, συνεχίζει από το 1865 να εφαρμόζει οικειοθελείς
δεσμεύσεις για τη διάσωση και ανάδειξη των άυλων αξιών που μπορούν
να συνδεθούν με την υγιή επιχειρηματικότητα και την ήπια, υπεύθυνη
τουριστική ανάπτυξη. Σε μια κάθετη μονάδα διαχείρισης ελαιοκάρπου, η οποία
διαχειρίζεται τον ελαιόκαρπο 3.800 εγγεγραμμένων τοπικών παραγωγών/
συνεργατών ετησίως, δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2012 το Friendly Olive
TourTM. Πρόκειται για μία 60λεπτη υπηρεσία δωρεάν ξενάγησης σε έναν
επισκέψιμο χώρο που εστιάζει στο πλήρες διάγραμμα παραγωγής του χυμού
της ελιάς και στην οποία οι υπεύθυνοι της επιχείρησης έχουν το ρόλο του
εμπειρογνώμονα, αλλά και του οικοδεσπότη.

Αθλητικός τουρισμός

GOLD
COMMUNICATION LAB - Spetses mini Marathon

Γιώργος Πίττας, Δρ. Μαρίνα Κουταρέλλη

To Spetses mini Marathon ξεκίνησε το 2011 και φέτος γιορτάζει τα πέντε
χρόνια από την ίδρυσή του. Η επιτυχία του, όπως αποτυπώνεται -μεταξύ
άλλων- στους αριθμούς συμμετεχόντων, στην πληρότητα των ξενοδοχειακών
μονάδων του νησιού και στη συναφή δημοσιότητα και προβολή της
διοργάνωσης, τον καθιερώνει ως ένα εκ των κορυφαίων, αν όχι το
κορυφαίο, event αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα. Η πρώτη διοργάνωση
που πραγματοποιήθηκε το 2011 με δύο αγωνίσματα και 700 συμμετοχές,
μεγάλωνε κάθε χρονιά με γεωμετρική πρόοδο, φτάνοντας τον Οκτώβρη του
2014 τις 10.000 συμμετοχές, σε ένα σύνολο 8 δρομικών και κολυμβητικών
αγωνισμάτων για παιδιά και ενήλικες. Μάλιστα, ο αγώνας κολύμβησης είναι ο
μεγαλύτερος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης στην Ευρώπη, με 1200 συμμετοχές.

Αθλητικός τουρισμός

SILVER
The North Face Zagori Mountain Running 2014
Το «The North Face Zagori Mountain Running» για 4η χρονιά έχει σκοπό να
διαφημίσει και να προωθήσει την ευρύτερη περιοχή των Ζαγοροχωρίων
στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να την καταστήσει ως ένα από τα κυριότερα
κέντρα αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα. Η διοργάνωση του ZMR ανήκει
στις τουριστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο ορεινό περιβάλλον
και προωθεί εναλλακτικές μορφές τουρισμού στη χώρα. Μέσω του ZMR,
επιτυγχάνονται: αποκέντρωση των κλασσικών τουριστικών περιοχών,
ανάπτυξη των ορεινών περιοχών του Ζαγορίου, παράταση της τουριστικής
περιόδου, αλλά και παράταση των θέσεων εργασίας και συγκεκριμένων
επαγγελμάτων στις ορεινές περιοχές.
Μαρία Λεκάκου, δεξιά της Άκης Τσόλης
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Αθλητικός Τουρισμός

SILVER
Porto Carras Grand Resort
Η στήριξη του αθλητισμού και του πολιτισμού αποτελεί μία από τις
βασικές αρχές που έχει θέσει από την αρχή της λειτουργίας του το Porto
Carras Grand Resort, το οποίο στηρίζει τον ελληνικό θαλάσσιο αθλητισμό
επενδύοντας και αναπτύσσοντας τη δραστηριότητα του Ναυτικού Ομίλου του.
Στο πολυτελές συγκρότημα, λειτουργεί και η καταδυτική ακαδημία Ποσειδών,
ενώ διαθέτει μια από τις αρτιότερες και πλέον σύγχρονες Μαρίνες της
Μεσογείου. Το 1978 για πρώτη φορά στο συγκρότημα Porto Carras Grand
Resort, διοργανώθηκε το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής
Θαλάσσης, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια φιλοξενεί Πανελλήνιους και
Διεθνείς Ιστιοπλοϊκούς Αγώνες, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των φίλων
του αθλήματος. Διαθέτει, επίσης, διεθνών προδιαγραφών γήπεδο γκολφ,
εννέα γήπεδα τένις και μέχρι σήμερα έχει αναλάβει πλήθος αθλητικών
events.

Φώτης Βασιλείου, Σοφία Σιδερίδου

Γαμήλιος Τουρισμός, υπηρεσίες για ζευγάρια

GOLD
Poema Weddings & Special Events
Ο Γιώργος Ζαρμπαλάς και η Αμαλία Βάλβη δημιούργησαν το 2009 την
«Poema Weddings & Special Events», για τα ζευγάρια που θέλουν να
πραγματοποιήσουν τον γάμο τους, πολιτικό ή θρησκευτικό, ή όποια άλλη
εκδήλωση με υψηλές προδιαγραφές. Η «Poema» χαρακτηρίζεται από την
διαφοροποίηση στον τρόπο που προσεγγίζει τη λεπτομέρεια. Ακολούθησε
ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών, συγκεκριμένη εμπορική πολιτική,
με δραστική προβολή και προώθηση αυτού του «νέου» προϊόντος που
ονομάστηκε «tailor made wedding event», σε μία ήδη υπάρχουσα αγορά
«γάμων - πακέτων» απ’ όπου όμως έλειπε η γνώση και η εμπειρία κάλυψης.

Άγγελος Λάμπρου, Αμαλία Βάλβη και Γιώργος Ζορμπαλάς

Εναλλακτικός τουρισμός

SILVER
Τουριστικό Γραφείο BEARING TRUE SOUTH
Αντικείμενο της εταιρείας είναι η παροχή ποιοτικών ταξιδιωτικών
πακέτων τουρισμού περιπέτειας, που περιλαμβάνουν: off road jeep
safaris στην ηπειρωτική και ορεινή Ελλάδα, καταδύσεις σε ναυάγια και
σπηλαιοκαταδύσεις, εξερεύνηση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας με
interactive κυνήγι θησαυρού, ιστιοπλοΐα με θεματική κυνήγι θησαυρού,
ιστιοπλοΐα και island hopping, αλλά και πακέτα τουρισμού περιπέτειας με
δραστηριότητες στη φύση. H «Bearing True South PC» είναι ένα τουριστικό
γραφείο με έδρα την Αρτέμιδα Αττικής, που ειδικεύεται στον εισερχόμενο
τουρισμό περιπέτειας «από ταξιδιώτες για ταξιδιώτες». Οι ιδρυτές της,
Παναγιώτης Καρκανιάς και Σταύρος Μακρής, έχουν ταξιδιωτική εμπειρία σε
περισσότερες από 70 χώρες.
Παναγιώτης Καρκανιάς και Σταύρος Μακρής
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Εναλλακτικός τουρισμός

BRONZE
Mistral Silver
Το Mistral Silver στην Κρήτη είναι το μόνο ξενοδοχείο στην Ελλάδα για single
holidays που έχει φτιάξει το δικό του Brand Name και λειτουργεί αυτόνομα,
χωρίς tour operators, αλλά αποκλειστικά με πελάτες λιανικής και με 70%
επαναλαμβανόμενους πελάτες που αποτελούν μια στεθερή αξία για την επιχείρηση,
συστήνοντας το ξενοδοχείο σε νέους πελάτες από στόμα σε στόμα. Η καινοτομία
του βρίσκεται στη μορφή της υπηρεσίας προς τους επισκέπτες του, οι οποίοι έχουν
ο καθένας αποκλειστικά το δικό του δωμάτιο με διπλό κρεβάτι και δεν χρεώνονται
όπως θα τους χρέωνε ένα συμβατικό ξενοδοχείο.
Δρ. Κυριάκος Κυριακόπουλος, Βασίλης και Αντώνης Γιαλαμαράκης

Θαλάσσιος Tουρισμός

GOLD
VARIETY CRUISES
Η Variety Cruises δραστηριοποιείται στον θαλάσσιο τουρισμό με πολυτελή σκάφη
αναψυχής. Βασικός στόχος της είναι να καλύψει την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση
παγκοσμίως για το λεγόμενο Small Ship cruising. Η βράβευση της εταιρείας
από το CRUISE CRITIC στην κατηγορία «The 12 Best Small Ship Cruise Lines»,
αλλά και ως Νο1 εταιρεία στην κατηγορία «Best for Scenic Nature cruises»,
αποτελεί σημαντική αναγνώριση του ειδικού θαλάσσιου τουρισμού που η ίδια
προωθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα. Η καινοτομία της οφείλεται στο γεγονός
ότι οι κρουαζιέρες λαμβάνουν χώρα σε σκάφη αναψυχής και όχι σε μεγάλα
κρουαζιερόπλοια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον προορισμό.
Άγγελος Λάμπρου, Άντώνης Στελιάτος και Διογένης Βενετόπουλος

Θαλάσσιος Τουρισμός

SILVER
CALDERA YACHTING SANTORINI LUXURY
CRUISES

Μαρία Λεκάκου, Γιάννης Ματθαίος

H Caldera Yachting από το 2009 δραστηριοποιείται στην ενοικίαση σκαφών
αναψυχής στη Σαντορίνη, με κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος την περιήγηση στην
Καλντέρα, αλλά και άλλες κοντινές νησιωτικές περιοχές, προσφέροντας υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας. Εξειδικεύεται στην παροχή ιδιαίτερα εξατομικευμένων
υπηρεσιών, ώστε ο επισκέπτης να αισθανθεί ότι βιώνει μία μοναδική εμπειρία.
Η εταιρεία σε μόλις πέντε χρόνια έχει αποκτήσει σημαντικό όνομα στην
αγορά, παρουσιάζοντας αξιόλογα αποτελέσματα ανάπτυξης, με δεδομένες τις
ιδιαιτερότητες της οικονομικής συγκυρίας των τελευταίων ετών.

Κρουαζιέρα

GOLD
Celestyal Cruises

Άγγελος Λάμπρου, Δήμητρα Βλάχου
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Η Celestyal Cruises από το 2013 έχει τοποθετηθεί στρατηγικά ως πρεσβευτής
της ελληνικής κρουαζιέρας και της γνήσιας ελληνικής φιλοξενίας και εμπειρίας
στο εξωτερικό. Όλες οι προσπάθειές της κατευθύνονται προς την διάδοση της
Αυθεντικής Ελληνικής Εμπειρίας επάνω στο πλοίο, αλλά και μέσα από standard και
tailor made εκδρομές, στα λιμάνια προορισμού. Από το Σεπτέμβριο του 2014, έχει
δοθεί μια νέα διάσταση στην υπόσχεση της διάδοσης της Αυθεντικής Ελληνικής
Εμπειρίας, αναβαθμίζοντάς την σημαντικά από βιωματική άποψη, αλλά και από
άποψη ανέσεων, δημιουργώντας ένα νέο brand με ολοκληρωμένο πρόγραμμα
θεματικών εκδηλώσεων.

Κρουαζιέρα

SILVER
Navigator Travel & Tourist Services Ltd
Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Navigator, επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες και
διατηρώντας το προβάδισμα σε καινοτόμες υπηρεσίες, ανέπτυξε ένα μοναδικό
τουριστικό portal κρουαζιέρας. Μέσω του www.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. Εκτός από την παροχή προσωποποιημένων ταξιδιωτικών
συμβουλών, το www.navigator.gr, παρέχει στον χρήστη μια μεγάλη ποικιλία
προϊόντων και πληροφοριών που διαρκώς εμπλουτίζονται με νέες προτάσεις και
μοναδικές προσφορές.
Μαρία Λεκάκου, Ελένη Τρέσσου

Οικογενειακός Τουρισμός

GOLD
Club Agia Anna - Concierge Communication
Το Club Agia Anna Summer Resort βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια και στηρίζεται στην
προσωποποιημένη ικανοποίηση των προτιμήσεων και αναγκών των οικογενειών και
στη δημιουργία μοναδικής εμπειρίας διακοπών για το σύνολο της οικογένειας. Κατά
την κράτηση, το Club Agia Anna αποστέλλει ηλεκτρονικά τις κεντρικές δραστηριότητες
για παιδιά, σύντομα βιογραφικά σημειώματα των έμπειρων animateurs και
παιδαγωγών, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο για τις προτιμήσεις των παιδιών. Με
αυτό τον τρόπο για το κάθε παιδί προετοιμάζονται δραστηριότητες ανάλογα με την
ηλικία και τις προτιμήσεις του. Το 2014 διοργάνωσε και φιλοξένησε το 2ο «Family
Run» στην Ελλάδα, τον μοναδικό αγώνα όπου ο αθλητισμός ενώνει την οικογένεια.
Μάγια Τσόκλη, Κωνσταντίνος Καπόπουλος και Μαργαρίτα Κόπονη

Οικογενειακός Τουρισμός

GOLD
MANESSIS Α.Τ.Ξ.Ε.
Η φιλοσοφία δημιουργίας των ειδικών Προγραμμάτων Διακοπών και Φιλοξενίας,
Manessis Family Summer Club & Manessis Family Winter Club, στηρίζεται στην
πολύχρονη εμπειρία της εταιρείας. Tα Προγράμματα αυτά είναι καινοτόμα, επειδή
το σύνολο των παροχών είναι προσαρμοσμένα στο προφίλ και τις απαιτήσεις του
Έλληνα παραθεριστή. Υπάρχει πρόνοια για σειρά παρεμβάσεων σε όλα τα ξενοδοχεία
που λειτουργούν σαν Family Clubs, η οποία αναβαθμίζει τη φιλοξενία. Δίνεται
ιδιαίτερη προσοχή στην απασχόληση των παιδιών, ώστε να περνούν ευχάριστα και
επιμορφωτικά, χωρίς να επιβαρύνουν τους γονείς. Ακόμη και οι ηλικιωμένοι μπορούν
να απολαύσουν οικογενειακές διακοπές, με πρόβλεψη ικανοποίησης των δικών τους
επιθυμιών και δραστηριοτήτων.

Μάγια Τσόκλη, Άγγελος Λάμπρου

Οικογενειακός Τουρισμός

SILVER
MAKEΔΟΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. - EAGLES PALACE
Το Eagles Palace, μέλος των Small Luxury Hotels και βραβευμένο με το «5 Star
Diamond Award», είναι ένα πολυτελές παραθαλάσσιο, οικογενειακό, ξενοδοχείο
στη Χαλκιδική. Από τα 160 δωμάτια που διαθέτει, τα 90 δωμάτια είναι family
rooms & suites. Το οικογενειακό αυτό ξενοδοχείο διαθέτει προγράμματα και
δραστηριότητες για παιδιά όπως το Explorers kids club, παιδική πισίνα, παιδότοπο,
ειδικά προγράμματα θαλάσσιων σπορ και υπηρεσίες φύλαξης βρεφών και παιδιών,
δίνοντας στους γονείς την ευκαιρία για ξέγνοιαστες διακοπές. Διοργανώνει, επίσης,
οικογενειακές ημερήσιες κρουαζιέρες στις υπέροχες παραλίες της Χαλκιδικής, τα
μοναστήρια του Αγίου Όρους, το νησί της Αμμουλιανής και τη διάσημη Βουρβουρού.

Περικλής Λύτρας, Κωνσταντίνος Τορνιβούκας
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Ορεινός Tουρισμός

GOLD
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ - CONCIERGE
COMMUNICATION - Zagori Excellence Network
(ZEN)
Το Zagori Excellence Network αποτελεί το πρώτο στην Ελλάδα δίκτυο
ιδιωτικών επιχειρήσεων που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο 2014 για την
προβολή και προώθηση της περιοχής των Ζαγοροχωρίων, λειτουργώντας
στη βάση των συνεργιών των επιχειρήσεων της περιοχής. Η αποστολή του
ZEN είναι να αποτελέσει μια κοινή προσπάθεια προώθησης και ανάδειξης
του Ζαγορίου ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού, όχι μόνο τη χειμερινή
περίοδο, αλλά όλο το χρόνο και να αποκτήσει μια αυτοτελή δυναμική που να
προωθήσει τις επιχειρήσεις-μέλη του.
Μάγια Τσόκλη, δεξιά της Δημήτρης Μαζιώτης και το βραβείο
κρατά ο Βασίλης Κατσούπας

Ορεινός Tουρισμός

SILVER
KOTRONAROS BASECAMP TRAVEL
To ταξιδιωτικό γραφείο Base Camp ειδικεύεται στη διοργάνωση ταξιδιών
δράσης και περιπέτειας με θέμα την ορειβασία στα βουνά του κόσμου.
Λειτουργεί ως ανεξάρτητο branch της εταιρείας «Kotronaros Basecamp» που
ιδρύθηκε το 2001 από τον εκπαιδευτή ορειβασίας Παναγιώτη Κοτρωνάρο.
Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ενεργά στους ρυθμούς μιας
οργανωμένης ορειβατικής αποστολής και να αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες
και γνώσεις για την ορειβασία σε μεγάλο υψόμετρο, να γνωρίσουν τον τόπο,
τους ανθρώπους, την αυθεντική κουλτούρα και την παρθένα φύση. Τα ταξίδια
στα βουνά απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρικούς πελάτες και
μπορούν να συνδυαστούν με διοργάνωση εταιρικών events και team-building
activities.
Σεραφείμ Χατζησκάκης, Παναγιώτης Κοτρωνάρος

Πολιτιστικός Tουρισμός

GOLD
Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών - Athens
Open Air Film Festival
Το Athens Open Air Film Festival εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι του 2011 από
την Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου
Τουρισμού, με υπαίθριες κινηματογραφικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με
φόντο τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία της Αττικής και απρόσμενους χώρους
που αναδεικνύουν την εικόνα της Αθήνας ως σύγχρονης ευρωπαϊκής
πόλης και ως μοναδικού τουριστικού προορισμού. Το Φεστιβάλ υποστήριξε
τη δράση του Δήμου Αθηναίων «Athens Every Week» για την προβολή της
πόλης ως πολιτιστικής τουριστικής πρωτεύουσας. Καλλιτεχνικός Διευθυντής
των δράσεων της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών είναι ο Ορέστης
Ανδρεαδάκης.
Μάγια Τσόκλη, Μαρία Μπόμπολα και Ο. Ανδρεαδάκης
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Πολιτιστικός Tουρισμός

GOLD
Μουσείο Τέχνης Μεταξιού
Η αγάπη για το μετάξι και η επιθυμία του Οίκου Μεταξιού
Τσιακίρη να δείξει ότι η επιχείρηση είναι ενεργή και στο πεδίο
του πολιτισμού, γέννησαν το πρόγραμμα για την κατασκευή του
Μουσείου Τέχνης Μεταξιού που στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό
ανακαινισμένο κτήριο του 1886 στο κέντρο της πόλης του
Σουφλίου. Σκοπός του μουσείου είναι να αναδείξει και να διασώσει
την πλούσια παράδοση της περιοχής στη Μεταξουργία. Είναι
ανοιχτό 365 ημέρες το χρόνο, από το πρωί μέχρι το βράδυ και
προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν
τη μεγάλη ιστορία του μεταξιού που παράγεται στο Σουφλί.

Πολιτιστικός Τουρισμός

Μάγια Τσόκλη, Γεώργιος Τσιακίρης

SILVER
Discover Greek Culture
Το “Discover Greek Culture” είναι ένας νέος ταξιδιωτικός
πράκτορας που παρέχει στους ταξιδιώτες μοναδικές εμπειρίες
πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα, προσφέροντας μια ποικιλία
από ολοήμερες και μισής ημέρας εκδρομές, αστικές εκδρομές,
αλλά και υπαίθρου, καθώς και εξατομικευμένες εμπειρίες σε
Αθήνα, Δελφούς, Κρήτη και Αίγινα. Το DGC σχηματίστηκε από
την πεποίθηση ότι, παρόλο που η Ελλάδα διαθέτει απαράμιλλους
αρχαιολογικούς, ιστορικούς, καλλιτεχνικούς και γαστρονομικούς
θησαυρούς, η χώρα έχει μείνει πίσω από άλλες χώρες σχετικά με
την αποτελεσματική προώθηση του πλούτου της στους σύγχρονους
ταξιδιώτες.

Πολιτιστικός Tουρισμός

Σεραφείμ Χατζησκάκης, Σοφία Αντωνιάδου

BRONZE
Key Τours
Η Key Τours ιδρύθηκε το 1963, από μία κοινοπραξία 23 μεγάλων
γραφείων εισερχόμενου τουρισμού με σκοπό την οργάνωση
πολιτιστικών ποιοτικών ξεναγήσεων για αλλοδαπούς επισκέπτες.
Η εταιρεία επικεντρώθηκε στη δημιουργία καινοτόμων και
ποιοτικών ξεναγήσεων/περιηγητικών εκδρομών, προωθώντας
τον κλασσικό γύρο της Ελλάδος, με επισκέψεις σε αρχαιολογικά
μνημεία όπως οι Δελφοί, Μυκήνες, Ολυμπία, Μετέωρα,
κάνοντας εφικτή και την ποιοτική και οικονομική επίσκεψη των
σημαντικότερων μνημείων της Αθήνας. Σήμερα, συνεχίζει τη
διοργάνωση των κλασσικών εκδρομών, αλλά και νέων που
ταιριάζουν στις ανάγκες των επισκεπτών της χώρας, αφοσιωμένη
στο να εφαρμόζει καινούργιες πρακτικές στον πολιτιστικό
περιηγητικό τουρισμό.
Δρ. Κυριάκος Κυριακόπουλος, Δημήτρης Μπιστόλας
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Προσβάσιμος Tουρισμός

GOLD
Peoplecert - Accessibility Pass

Μάγια Τσόκλη, Βύρων Νικολαϊδης και εκπρόσωπος Peoplecert

Το Accessibility Pass αποτελεί το 1ο διεθνές πιστοποιητικό, που κατατάσσει
την προσβασιμότητα ξενοδοχειακών και συνεδριακών μονάδων, βάσει
αντικειμενικής αξιολόγησης. Η υπηρεσία προσεγγίζει συνολικά την
προσβασιμότητα ξενοδοχείων/συνεδριακών κέντρων, αξιολογώντας
τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τις δεξιότητες του προσωπικού. Οι
μονάδες με πιστοποίηση Accessibility Pass μπορούν να απευθυνθούν
και να εξυπηρετήσουν επαρκώς τα άτομα με ανάγκες προσβασιμότητας:
ηλικιωμένους, ΑμεΑ, καθώς και άτομα με προσωρινές ανάγκες
προσβασιμότητας. Τα πιστοποιούμενα ξενοδοχεία λαμβάνουν πιστοποιητικό
και αποτυπώνονται σε προσβάσιμη πλατφόρμα, όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να τα εντοπίσουν και να βρουν πληροφορίες.

Συνεδριακός Tουρισμός

GOLD
Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής
του Δήμου Αθηναίων - City of Athens Convention
and Visitors Bureau
Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων - ΕΑΤΑ
μέσα από το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών Αθηνών (Athens Convention
and Visitors Bureau – ACVB) αναδεικνύει τις δυνατότητες της Αθήνας ως
προορισμού αναψυχής, citybreaks, συνεδρίων και εταιρικών συναντήσεων. Το
ACVB, εφαρμόζει στοχευμένη πολιτική επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων,
σχεδιάζει και αναπτύσσει στρατηγικές για την επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου, την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος,
καθώς και την ενδυνάμωση της οικονομίας της πόλης. Επιπρόσθετα,
αναπτύσσει δράσεις που αποβλέπουν στη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας
μέσα από την πληροφόρηση των επισκεπτών.
Μάγια Τσόκλη, Αλέξης Γαληνός

Συνεδριακός Τουρισμός

SILVER
Mideast Travel
Διαθέτοντας εξειδικευμένο τμήμα Συνεδρίων και Εταιρικών εκδηλώσεων,
η Mideast Travel προσφέρει άριστες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.
Η εταιρεία μέσα από το πολυετές της έργο στον εν λόγω κλάδο έχει λάβει
πιστοποιήσεις από οργανισμούς παγκόσμιου κύρους (HAPCO, EFAPCO,
ACVB), ενώ παράλληλα έχει αναδειχθεί στο χώρο των φαρμακευτικών
ως μια από τις ισχυρότερες P.C.O.s (Professional Congress Organizer).
Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Mideast Travel ήταν η ανάληψη του
διεθνούς συνεδρίου ESH/ISH Hypertension 2014 ως Local PCO, που
πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με περισσότερους από
6.000 συμμετέχοντες.
Σεραφείμ Χατζησκάκης, Άση Παπαδοπούλου
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Συνεδριακός Τουρισμός

BRONZE
Porto Carras Grand Resort
Το Porto Carras Grand Resort αποτελείται από δύο ξενοδοχεία 5
αστέρων, την επιβλητική παγκοσμίου φήμης Βίλα Γαλήνη, πολυτελές
Καζίνο και δύο Κέντρα Θαλασσοθεραπείας και Spa. Διαθέτει
διεθνών προδιαγραφών γήπεδο Golf 18 οπών, ιδιωτική Μαρίνα
με 315 θέσεις ελλιμενισμού, το μεγαλύτερο και άρτια εξοπλισμένο
Συνεδριακό Κέντρο της Βόρειας Ελλάδος, Ιππικό Όμιλο, Tennis Club
και εννέα γήπεδα τένις, Καταδυτικό Όμιλο, Ναυτικό Όμιλο, καθώς
επίσης και το μεγαλύτερο βιολογικό αμπελώνα της Ελλάδος. Το
συγκρότημα επιπλέον διαθέτει 3 ελικοδρόμια και 2 υδατοδρόμια.
Έχει φιλοξενήσει επαναλαμβανόμενα συνέδρια για πολλές
συνεχόμενες χρονιές και κατατάσσεται ως προς τους συνεδριακούς
χώρους και τις υπηρεσίες του στα άκρως αξιόπιστα.

Φώτης Βασιλείου, Σοφία Σιδερίδου

Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας

GOLD
ActiveMedia - Navarino Challenge
Άνθρωποι όλων των ηλικιών και όλων των δυνατοτήτων έτρεξαν
με την καρδιά τους το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου 2014 στο
‘’Navarino Challenge’’, που πραγματοποιήθηκε στην Costa Navarino
και για πρώτη φορά φέτος στην Καλαμάτα. Πρόκειται για ένα
αθλητικό και κοινωνικό event το οποίο προωθεί την υγεία και την
ευεξία μέσα από δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, την κολύμβηση,
το ταεκβοντό, το pilates, αλλά και τη διοργάνωση της ημερίδας:
‘’Eat well - run well - live well” για την ευαισθητοποίηση του κόσμου
σχετικά με την παιδική παχυσαρκία και την καταπολέμησή της.

Μάγια Τσόκλη και δεξιά της Άκης Τσόλης

Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας

SILVER
ELITOUR - Greek Medical Tourism
Council
Το cluster Greek Medical Tourism Council EL.I.TOUR.
δημιουργήθηκε το 2013 με πρωτοβουλία τεσσάρων κύριων
Νοσοκομειακών Ομίλων ΙΑΣΩ, ΥΓΕΙΑ, Ιατρικό Κέντρο και
Euromedica, εταιρειών από τον κλάδο Υγείας (φαρμακευτικές), τις
Aegean Airlines, Goldair, TEMOS, Euroconsultants, International
Life, Bold Ogilvy και άλλες από το γενικότερο επιχειρηματικό χώρο.
Αποτελεί μία συλλογική προσπάθεια με κύριο στόχο να εντάξει την
Ελλάδα στον Παγκόσμιο χάρτη Τουρισμού Υγείας, ως κορυφαίο
προορισμό. H EL.I.TOUR. στοχεύει στην ανάπτυξη του εισερχόμενου
ιατρικού τουρισμού, μέσω της συνεργασίας με διεθνείς ομοειδείς
οργανισμούς, Επιτροπές, Φορείς της Ε.Ε. και Κρατικές Υπηρεσίες
της Ελλάδας και άλλων χωρών.
Σεραφείμ Χατζησκάκης, Αντώνης Βλαχούσης με το
βραβείο και εκπρόσωπος Elitour
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Ενότητα: Gastronomy
Προώθηση της Ελληνικής Γαστρονομίας στο Εξωτερικό

GOLD
Aldemar Resorts - Sympossio Greek Gourmet
Touring
Το Sympossio είναι ένα ετήσιο ταξιδιωτικό μαγειρικό τουρ σε πόλεις- κλειδιά της
Δυτικής & Ανατολικής Ευρώπης. Διεξάγεται σε ειδικούς χώρους, μαγειρικών
studio με ειδικές προδιαγραφές, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των
μαγειρικών events. Σε αυτούς του χώρους, το team του Sympossio μοιράζεται με
στελέχη της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας το γαστρονομικό πολιτισμό μας,
με στόχο τη δημιουργία θετικών βιωμάτων στους συμμετέχοντες, γύρω από την
γαστρονομική Ελλάδα (προϊόντα, διατροφή, κουζίνα, έθιμα) μέσω μίας διαδικασίας
όπου όλοι μαζί μαγειρεύουν, υπό την καθοδήγηση των σεφ και της συνάθροισης
γύρω από το τραπέζι.
Γιώργος Δρακόπουλος, Μάντη Καλιόντζη

Προώθηση της Ελληνικής Γαστρονομίας στο Εξωτερικό

SILVER
Weber Shandwick Athens & Περιφέρεια Αττικής Γαστρονομικό Ταξίδι Ξένων Δημοσιογράφων στην
Περιφέρεια Αττικής

Κωνσταντίνος Στεφανακίδης με εκπροσώπο της Weber Shandwick Athens και
Περιφέρειας Αττικής

Ο πολιτισμός, η γαστρονομία, τα σπορ, οι καλοκαιρινές διακοπές, τα ψώνια, η
διασκέδαση ή ένα επαγγελματικό ταξίδι είναι μερικοί από τους λόγους που κάνουν
την Περιφέρεια Αττικής ιδανικό προορισμό. Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής έχει στόχο τη δημιουργία άρθρων
και ρεπορτάζ σε σημαντικά Μέσα των χωρών-στόχο του προγράμματος (Γερμανία,
Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία), τα οποία θα προβάλουν με τον καλύτερο τρόπο τον
γαστρονομικό προορισμό της Περιφέρειας και το πολυποίκιλο τουριστικό προϊόν
για όλο το χρόνο.

Οινική Kουλτούρα

GOLD
Κατώγι και Στροφιλιά
Πρότυπο οινοτουριστικής μονάδας στην Ελλάδα, το ξενοδοχείο Κατώγι Αβέρωφ
συνδυάζει τη γνωριμία με τον μαγευτικό κόσμο του οίνου, με την τέχνη και τη ζεστή
φιλοξενία και συνεχίζει το όραμα του ιδρυτή της εταιρείας, Ευάγγελου Αβέρωφ,
προσφέροντας μία ολοκληρωμένη οινοτουριστική εμπειρία. Το ξενοδοχείο
σχεδιάστηκε με στόχο την ανάπτυξη και την εξέλιξη των οινοτουριστικών
υπηρεσιών του οινοποιείου Κατώγι Αβέρωφ. Με πρωταγωνιστή το κρασί, δίνει
τη δυνατότητα γευστικών δοκιμών, εμβαθύνει στις τοπικές γεύσεις, συμμετέχει
στην πρωτοβουλία του ΞΕΕ «Ελληνικό Πρωινό» και προσφέρει ένα πλήρες σύνολο
υπηρεσίων με ...οινικό αποτύπωμα.
Γιώργος Δρακόπουλος, Αλέξανδρος Ιωάννου

Οινική Kουλτούρα

BRONZE
Ξενώνας Παλαιά Πόλη
Ο ξενώνας «Παλαιά Πόλη» βρίσκεται στο κέντρο της Νάουσας, μια ανάσα από τους
φημισμένους αμπελώνες του Βερμίου. Σε ένα περίφημα αναπαλαιωμένο κτίσμα
του 1900, δημιουργήθηκε ένα αρχοντικό με ξεχωριστή ατμόσφαιρα και ζεστούς,
φιλόξενους χώρους. Επιδίωξη ήταν να γίνει η «Παλαιά Πόλη» πόλος έλξης όχι
μόνο των fans της αισθητικής και της ανώτερης κουζίνας, αλλά και των οινόφιλων.
Mε όχημα το Ξινόμαυρο κρασί της περιοχής, οι ιδιοκτήτες επιδίωξαν να αναδείξουν
τον οινικό πλούτο της Νάουσας και να καταστήσουν το τοπικό κρασί αναπόσπαστο
στοιχείο μιας ανώτερης εμπειρίας φιλοξενίας.
Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, Ελεάννα Ταμπούρη
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Γαστρονομικός Tουρισμός

GOLD
Σελήνη
Ζ. Χατζηγιαννάκη και Σια Ε.Ε. δραστηριοποιείται στη Σαντορίνη ως εστιατόριο
Σελήνη/Selene (από το 1986), με εξειδίκευση στην εξελιγμένη ελληνική κουζίνα και
τον ελληνικό αμπελώνα. Μετά από 30 χρόνια συνεχούς εξέλιξης, οι δραστηριότητες
έχουν επεκταθεί στο αδελφό Σελήνη/Selene Meze & Wine, μπιστρό με παραδοσιακή
κουζίνα και έμφαση στον σαντορινιό αμπελώνα. Παραδίδονται μαθήματα μαγειρικής
στους επισκέπτες του νησιού, τα banquets και τα catering είναι προσαρμοσμένα
στην ίδια φιλοσοφία, ενώ το Πρόγραμμα Experience, συνδυάζει το γεύμα
με παρουσιάσεις και πρακτικές, ώστε να αποτελεί εμπειρία. Τέλος, το τμήμα
delicatessen διαθέτει επιλεγμένα επώνυμα προϊόντα από τη Σαντορίνη και την
υπόλοιπη Ελλάδα.

Γαστρονομικός Tουρισμός

Γιώργος Δρακόπουλος, Γεωργία Τσάρα και Γιώργος Χατζηγιαννάκης

SILVER
Grecotel Hotels & Resorts - «Ημέρες Γαστρονομίας»
στο Cape Sounio
Το γαστρονομικό πρόγραμμα «Ημέρες Γαστρονομίας» περιλαμβάνει 13
γαστρονομικές εκδηλώσεις στο Cape Sounio που υλοποιήθηκαν από αρχές
Ιουνίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2014. Η Grecotel έδωσε βαρύτητα στα ελληνικά
προϊόντα, στις τοπικές κουζίνες και στην ελληνική γαστρονομία με παράλληλη
προβολή του ελληνικού αμπελώνα. Ο Executive Chef, Σάκης Τζανέτος, δημιούργησε
πιάτα υψηλής γαστρονομίας, ενώ η φιλική ομάδα επαγγελματιών του σέρβις, αλλά
και όλων των σχετικών τμημάτων, ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση
του προγράμματος. Πριν την υλοποίηση κάθε εκδήλωσης προγραμματίστηκε
εκπαίδευση του προσωπικού κουζίνας, σέρβις, Guest Relations και Υποδοχής.

Γιώργος Καββαθάς, Δημήτρης Καλαϊτζιδάκης

Γαστρονομικός Tουρισμός

SILVER
Trip2taste
H Τrip2taste είναι μία εξειδικευμένη εταιρεία διοργάνωσης γαστρονομικών
δρώμενων. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2013 από την Μαρίνα Μπουτάρη, 5η γενιά
της γνωστής οινοποιητικής οικογένειας, και έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη
προβολή και προώθηση της ποιοτικής ελληνικής γαστρονομίας μέσω εκδηλώσεων,
ταξιδιών γεύσης και γαστρονομικών δώρων. Η σημαντικότερη καινοτομία του
εγχειρήματος είναι ότι επιλέγει και συνεργάζεται με δυνατά ελληνικά brands από το
χώρο της γαστρονομίας και τα προβάλει συνδυαστικά. Η βασική ιδέα πίσω από αυτή
την προσπάθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει πολλά ξεχωριστά brands που μόνα τους δεν
έχουν ίσως «αρκετή» δύναμη για να ξεχωρίσουν στον διεθνή ανταγωνισμό.
Γιώργος Καββαθάς, Μαρίνα Μπουτάρη

Γαστρονομικός Tουρισμός

BRONZE
Original Senses - Food for Thought
Η Original Senses έχοντας αποδείξει έμπρακτα την αφοσίωσή της σε ταξίδια
πολιτισμού και μάλιστα για target groups με υψηλά εισοδήματα, συνεχίζει να
δημιουργεί «Υψηλό ταξιδιωτικό προϊόν πολιτισμού» με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Καθώς ήδη στην Ελλάδα υπάρχει το κίνηµα της Νέας Ελληνικής Κουζίνας, η οποία
έχει συνεπάρει µια νέα γενιά παραγωγών που «εκμεταλλεύονται» την πλούσια
τοπική γαστρονομία της χώρας, το εν λόγω κίνηµα θα αποκτήσει πλέον µια
στοχευμένη υψηλού επιπέδου ταξιδιωτική εμπειρία.
Η εταιρεία στοχεύει σε κοινά γαστρονομικού τουρισμού, καθότι η γαστρονομία
αποτελεί συγκλονιστική αφορμή για ταξίδι και μάλιστα στην Ελλάδα, η οποία µελετά
το φαγητό ως Ιστορία και ως τόπο.
Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, Σόφη Χατζηβασιλείου
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Ενότητα: Gastronomy

Καινοτόμο Concept Eστιατορίου

SILVER
Sani Resort - Εστιατόριο Ντομάτα
Το γαστρονομικό ταξίδι στην Ντομάτα ξεκίνησε με αφετηρία τις επιρροές του
παρελθόντος και κατάληξη τις τρέχουσες γαστρονομικές αντιλήψεις. Εδώ, η
παράδοση γίνεται η βάση για την ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας με σύγχρονο στίγμα και
άποψη. Κάτι που με απλά λόγια σημαίνει κουζίνα βασισμένη σε εποχικά και τοπικά
προϊόντα, που παράγονται σε ακτίνα 100 μιλίων από το σημείο χρήσης τους. Μια
διεθνής τάση με οικολογική διάσταση και προφανείς οικονομικές προεκτάσεις,
αφού δίνεται έμφαση στις τοπικές παραγωγές, οι οποίες έτσι ενισχύθηκαν
σημαντικά.
Γιώργος Καββαθάς, Φωκίων Ζησιάδης

Αξιοποίηση Tοπικών & Bιολογικών Προϊόντων

SILVER
Porto Carras Grand Resort

Φώτης Βασιλείου, Σοφία Σιδερίδου

Το Κτήμα Πόρτο Καρράς, το οποίο συνδέεται με το Porto Carras Grand Resort,
σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 για να δημιουργήσει μια μοναδική
ιστορία στο κλάδο της οινολογίας. Στη δυτική πλευρά της Σιθωνίας Χαλκιδικής, σε
άριστες οικολογικές συνθήκες, γίνεται η καλλιέργεια 28 εκλεκτών ποικιλιών. Από
το Ασύρτικο, το Αθήρι, τη Μαλαγουζιά, το Sauvignon Blanc και το Ροδίτη παράγονται
λευκοί οίνοι. Μεταξύ των ερυθρών ποικιλιών κυριαρχούν το περίφημο Λημνιό, το
Cabernet Sauvignon, το Cabernet Franc, το Merlot και το Syrah. Τα κρασιά φέρουν τη
γεωγραφική ένδειξη ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτωνα και ΠΓΕ Σιθωνίας. Δεκαοχτώ ετικέτες,
πάνω από 90 βραβεύσεις και μια μοναδική ιστορία συνθέτουν τη μοναδικότητα
των οίνων του Κτήματος Πόρτο Καρράς, ενώ από το 2002 μέχρι το 2014 έχουν
φυτευτεί πάνω από 800 στρέμματα νέων αμπελώνων.

Αριστεία στον Τομέα του F&B

BRONZE
Αυλή
Στο ιστορικό κέντρο του Ρεθύμνου, τρία διατηρητέα αρχοντικά του 15ου αιώνα
στεγάζουν την Αυλή. Το εστιατόριο AVLI creative cuisine προωθεί από το 1987 την
αναβίωση της παραδοσιακής κρητικής κουζίνας σε χώρους υψηλής εστίασης και
πειραματίζεται με τη χρήση οργανικών πρώτων υλών σε σύγχρονες ευφάνταστες
συνταγές. Το 1999 δημιουργήθηκε η ΑVLI fusion enoteca που φιλοξενεί
περισσότερες από 460 ετικέτες Ελλήνων παραγωγών, με βραδιές γευσιγνωσίας
και οινογνωσίας. Το 2004 το AVLI lounge apartments είναι γεγονός. Το 2005, το
AVLI raw materials θα ανοίξει τις πόρτες του για τους ταξιδευτές της γεύσης, ενώ
το 2013 το 1600 Raki Baraki, ένα συγχρονο Κρητικό μεζεδοπωλείο με φρέσκια
προσέγγιση στο μεζέ, προστίθεται στην οικογένεια της Αυλής.
Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, Κατερίνα Ξεκάλου
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Αριστεία στον Τομέα του F&B

SILVER
THE MARGI HOTEL - The Margi Farm
Η Margi Farm, αποτελεί τη μόνη φάρμα ξενοδοχείου εντός Αττικής και
τη μόνη που φιλοξενεί το «From Farm to Fork» πρόγραμμα, δίνοντας
μία ανεκτίμητη εμπειρία σε επισκέπτες. Μέχρι σήμερα, με μόλις 6 μήνες
λειτουργίας, το The Margi έχει κατορθώσει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες
του σε πρώτες ύλες, δίνοντας μία νέα και συναρπαστική διάσταση στα μενού
των εστιατορίων του. Οι σύγχρονοι ταξιδιώτες ολοένα και περισσότερο
αναζητούν καινοτόμες εμπειρίες και hands on experiences για να θυμούνται
τις διακοπές τους και να αξιολογούν θετικά την παραμονή τους σε ένα
ξενοδοχείο.
Γιώργος Καββαθάς, Θοδωρής Αγιοστρατίτης

Ανάδειξη Tοπικής Kουζίνας

BRONZE
Louis Hotels
Η Louis Hotels περιμένει να υποδεχτεί τους φιλοξενούμενούς της στα
εννέα ξενοδοχεία της σε Κρήτη, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Ρόδο και Μύκονο
με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις που έχουν, από φέτος, εμπλουτίσει τον
πλούσιο πρωινό της μπουφέ. Βασισμένο στη Μεσογειακή διατροφή της
Ελλάδας, το πρωινό έχει έντονο ελληνικό χρώμα με ξεχωριστό μπουφέ
που ξεχειλίζει από τις γεύσεις και τα αρώματα της χώρας μας. Εντάσσοντας
τα ξενοδοχεία της στο πρόγραμμα «Ελληνικό πρωινό» του ΞΕΕ, η Louis
στηρίζει τους τοπικούς παραγωγούς και τα προϊόντα και αναδεικνύει την
τοπική κουζίνα διατηρώντας σε κάθε περιοχή τα «ιδιαίτερα» γευστικά
χαρακτηριστικά της.

Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, Ποσειδώνας Θεοδώρου

Kαινοτομία στον Tομέα του F&B

BRONZE
Archipelagos Hotel Mykonos by HotelBrain
Το “5 Senses Gourmet” στo ξενοδοχείο Archipelagos στη Μύκονο, είναι
μία around the clock γαστρονομική εμπειρία-προϊόν της σύζευξης της
φιλοσοφίας του all senses gastronomy με τη σύγχρονη τάση των farm
restaurants. Θεωρώντας ότι το φαγητό είναι μια διαρκής εμπειρία διέγερσης
όλων των αισθήσεων και σε μία προσπάθεια αναβίωσης-διατήρησης
των αυθεντικών διατροφικών ηθών των ψαράδων, των κτηνοτρόφων,
των τυροκόμων και των καλλιεργητών της Μυκόνου, στο εστιατόριο του
ξενοδοχείου Archipelagos, ο επισκέπτης διαλέγει το μενού του, τα ψάρια,
κόβει τα λαχανικά από το κτήμα και τα μαγειρεύει μαζί μας, εάν το επιθυμεί.
Μίλτος Καρούμπας με εκπροσώπους του Archipelagos
Hotel Mykonos by Hotel Brain
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Σχεδιασμός και Λειτουργικότητες Δωματίων
& Κοινόχρηστων Χώρων

GOLD
YES! HOTELS

Γιάννης Τσεκλένης, Παύλος Ζορμπάς και Στεφανία Φλέγγα

To ξενοδοχείο NEW Hotel, μέλος του Ομίλου YES! Hotels, ξεκίνησε τη λειτουργία του
το 2011 και αποτελεί πρότυπο για την αισθητική του και το πρωτοποριακό design.
Το ξενοδοχείο φέρει την υπογραφή των παγκοσμίου φήμης designers Fernando και
Humberto Campana, οι οποίοι ανέλαβαν να δώσουν νέα πνοή στο ιστορικό Olympic
Palace. Ακολουθώντας το όραμα του επιχειρηματία και φημισμένου συλλέκτη έργων
τέχνης, Δάκη Ιωάννου, οι Campana δημιούργησαν ένα καινοτόμο ξενοδοχείο, με
custom-made επιφάνειες, στοιχεία της ελληνικής παράδοσης, συλλεκτικές εκδόσεις
και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που αναμειγνύονται ιδανικά, καταλήγοντας σε μια
εμπειρία πολυτέλειας και απαράμιλλης ποιότητας.

Αναπαλαίωση

GOLD
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – The Excelsior

Γιάννης Τσεκλένης, Κωνσταντίνος Τορνιβούκας

Η επιβλητική πρόσοψη με τις αριστοτεχνικές αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, τα art deco
μπαλκόνια, τα νεοκλασικού στυλ ψηλά παράθυρα και οι προσεγμένοι χρωματικοί
συνδυασμοί, καθιστούν το «Τhe Excelsior» ένα απόλυτα κομψό κτίριο, στολίδι
αρχιτεκτονικής και σύμβολο για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το κτίριο αγοράστηκε
από την «Μακεδονικά Ξενοδοχεία Α.Ε.» και αποφασίστηκε η διαφύλαξή του και
η μετατροπή του σε boutique hotel πέντε αστέρων. Το μεσοπολεμικό μέγαρο
που στεγάζεται το ξενοδοχείο «Τhe Excelsior», το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης χτίστηκε το 1924 και είχε σχεδιαστεί από τους αρχιτέκτονες Ά.
Ματαλών, Ι. Πλεϊμπέρ και Ε. Χασίδ-Φερνάνδες, για να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο.

Αναπαλαίωση

BRONZE
Πύργος Μυστρά

Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, Χαρίλαος Χωμενίδης

Ο «Πύργος του Μυστρά» είναι ένα αρχοντικό του 1850 που είχε αποτελέσει
το κέντρο της κοινωνίας του Μυστρά, γνωστό ως Πύργος Μανουσάκη, από τον
ιδιοκτήτη του, ιατρό Νικόλαο Μανουσάκη. Είχε φιλοξενήσει πολλές σημαντικές
προσωπικότητες, όπως τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον μεγάλο αγιογράφο και
λογοτέχνη Φώτη Κόντογλου. Οι ιδιοκτήτες του διατήρησαν το ύφος, αλλά και τη
συγκρατημένη πολυτέλεια του αρχοντικού και ανέδειξαν την ομορφιά του, με απόλυτο
σεβασμό στη φύση και στην ιστορία του τόπου, μεταμορφώνοντάς το σε ξενώνα A
τάξης.

Ανακαίνιση

SILVER
DOLPHIN CAPITAL - NIKKI BEACH RESORT & SPA
Στο Nikki Beach όλοι οι κύριοι χώροι κοινού, ακόμα και οι διάδρομοι κυκλοφορίας,
διαθέτουν άπλετο φυσικό φως. Τα κουφώματα στις κυρίαρχες όψεις του κτιρίου
καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής
ημερήσιος φωτισμός και ο επισκέπτης να αισθάνεται τον παλμό του καλοκαιρινού
φωτός και την παρουσία του τόπου. Ο εξωτερικός φωτισμός τα βράδια είναι και μια
αισθητική παρέμβαση, καθώς διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη των όψεων ζωντανεύουν
με φως και χρώμα. To Nikki Beach καθρεφτίζεται στα νερά του κλειστού κόλπου,
θυμίζοντας καράβι σε γιορτή, χωρίς υπερβολή του μέτρου, με καλαισθησία,
αποπνέοντας δροσιά τις ζεστές νύκτες του καλοκαιριού.
Γιώργος Καββαθάς, Κατερίνα Κατώπη
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Καινοτόμος Υπηρεσία

GOLD
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού - MPASS - Visit
Greece Samsung TV Application
Η εφαρμογή «Visit Greece», αποκλειστικά για τη Samsung Smart TV, προσφέρει
ένα διαδραστικό ταξίδι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και, παράλληλα, βασισμένη
στη δύναμη της απλότητας και της αμεσότητας, ξεναγεί μέσω της Samsung
Smart TV σε ξεχωριστής ομορφιάς ελληνικούς προορισμούς, μέσα από ένα
πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, δημιουργώντας μία μοναδική ψηφιακή εμπειρία
και συμβάλλοντας με ένα σύγχρονο και καινοτόμο κανάλι επικοινωνίας, στην
προώθηση του ελληνικού τουρισμού σε περισσότερες από 50 χώρες.
Αλέξανδρος Λαμνίδης, Αγγελική Βαρελά

Αξιοποίηση Social Media

GOLD
Poseidonion Grand Hotel & Travelworks
Communications
Tο Poseidonion Grand Hotel συμπλήρωσε το 2014 έναν ολόκληρο αιώνα
λειτουργίας. Η Travelworks Communications έχοντας αναλάβει τα social media του
ξενοδοχείου τον Φεβρουάριο του 2014, είχε βασικό στόχο για το εκατοστό έτος
λειτουργίας του, την ανάδειξή τους στο κύριο μέσο προβολής του. Με δεδομένους
τους περιορισμούς σε επίπεδο budget, οι προσπάθειες βασίστηκαν στην ενίσχυση
του οργανικού reach των posts σε όλες της πλατφόρμες, κυρίως στη βάση original/
tailor made περιεχομένου. Μέσα από την ενεργό παρουσία του Ποσειδωνίου σε
όλες τις βασικές πλατφόρμες social media, κατάφερε να συμπεριληφθεί στο top
10 των ελληνικών ξενοδοχείων στα social media, έχοντας παρουσία που μπορεί να Δημήτρης Τσουκαλάς, Αντώνης Βορδώνης
ανταγωνιστεί ξενοδοχεία και resorts του εξωτερικού.

Αξιοποίηση Social Media

GOLD
Toposophy, Atcom Business Unit - Tbex Athens
Τον Οκτώβριο του 2014 η Αθήνα έγινε το επίκεντρο του online τουριστικού
ενδιαφέροντος καθώς φιλοξένησε το TBEX Europe, την ετήσια συνάντηση της
διεθνούς κοινότητας ταξιδιωτικών bloggers και συγγραφέων τουριστικών media.
Το TBEX Europe είναι από τις πλέον περιζήτητες και απαιτητικές διοργανώσεις της
παγκόσμιας τουριστικής κοινότητας, η οποία φέτος κατάφερε να συγκεντρώσει
περισσότερους από 850 bloggers, τουριστικούς δημοσιογράφους, bloggers,
writers, content creators/contributors, καθώς και παράγοντες και επαγγελματίες
της τουριστικής αγοράς, με έντονη δραστηριότητα στα social media από 50 χώρες
του κόσμου.

Δημήτρης Τσουκαλάς, Χριστιάννα Θωμαϊδη και Στράτος Ιορδανίδης

Αξιοποίηση Social Media

SILVER
Atnet Communications - Acadimos travel
Η Acadimos Travel, μια παραδοσιακή εταιρεία παροχής τουριστικών υπηρεσιών,
θέλοντας να καλύψει τις ανάγκες του σημερινού on line χρήστη αλλά και τις
προβλεπόμενες ανάγκες του άμεσου μέλλοντος, δημιούργησε όχι μόνο νέο site,
αλλά και μια ολοκληρωμένη digital στρατηγική. Η στρατηγική αυτή βασίστηκε στη
μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών που ενδιαφέρονται να αγοράσουν
ταξιδιωτικά προϊόντα. Η ανάλυση ήταν μια επίπονη διαδικασία μιας και τα
παρεχόμενα τουριστικά πακέτα απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά.
Κωνσταντίνος Στεφανακίδης με εκπροσώπους Atnet και Acadimos travel
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Αξιοποίηση Μηχανών και Τεχνικών Αναζήτησης

GOLD
TRAVELPLANET24 - Mobile SEM

Δημήτρης Τσουκαλάς, Elena Chechetina

Το 2013 η Travelplanet24 επένδυσε στην αναβάθμιση και προώθηση της
mobile εκδοχής της ιστοσελίδας της προσφέροντας εύκολη χρήση, ευελιξία
και προσαρμοστικότητα στην πλοήγηση. Εμφανίζοντας περιεχόμενο ίσης
αξίας, ανεξαρτήτως συσκευής και μεγέθους οθόνης, ανεβάζει την αξία του
προσφερόμενου προϊόντος και βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες και την εμπειρία
του χρήστη. Η αυξημένη χρήση smartphones, όχι πια μόνο για απλή αναζήτηση
πληροφοριών, αλλά και για την πραγματοποίηση κρατήσεων έγινε εμφανής και από
την ανάλυση επισκεψιμότητας. Η Travelplanet24 έχει διεθνή παρουσία σε πάνω από
35 χώρες (Ευρώπη, Ασία, Αμερική). Διαθέτει γραφεία σε Αθήνα, Βουκουρέστι και
Σάο Πάολο.

Αξιοποίηση Μηχανών και Τεχνικών Αναζήτησης

GOLD
Globe One Digital - AirFastTickets
Το Travelive.com απευθύνεται σε μια upper class κατηγορία ταξιδιωτών, οι οποίοι
αναζητούν premium τουριστικά προϊόντα και εναλλακτικές προτάσεις διαμονής. Οι
ταξιδιώτες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν το όνειρό τους στα ελληνικά νησιά, σε
μαγικές κρουαζιέρες στον Νείλο και σε ειδυλλιακά μέρη της Τουρκίας, Ιταλίας και
Ισπανίας. Η Globe One Digital ανέλαβε τη διαχείριση των Google AdWords και Bing/
Yahoo λογαριασμών το 2013. Ο αρχικός στόχος ήταν η επικοινωνία της σελίδας
στις ανταγωνιστικές αγορές των Η.Π.Α., Καναδά και Αυστραλίας και η προσέλκυση
με online ενέργειες ενός ιδιαίτερα απαιτητικού κοινού.
Δημήτρης Τσουκαλάς, Δημήτρης Παπουτσής και
Μάνθος Μανδραβέλης

Αξιοποίηση Μηχανών και Τεχνικών Αναζήτησης

GOLD
αία relate - Hellenic Seaways - Summer 2015 Google
Search Ad Campaign

Δημήτρης Τσουκαλάς και ο Αλέξανδρος Ιγνατίου με το βραβείο

Η αία relate μοιράζεται την αγάπη της Hellenic Seaways για το Αιγαίο. Το καλοκαίρι
του 2014 ήρθε η ώρα να μοιραστούν την αγάπη αυτή και οι 60.000 fans της
Hellenic Seaways. Η διαδραστική εφαρμογή ‘’Summer Pirates’’ που δημιουργήθηκε,
επέτρεπε στους χρήστες της μέσω gamification να μάθουν τα πάντα για τα νησιά
του Αιγαίου και να κερδίσουν ταξίδια. Κάθε μέρα, οι επισκέπτες της εφαρμογής
μπορούσαν να «επισκεφθούν» το νησί που είχε ξεκλειδώσει, να πάρουν
πληροφορίες και να βρουν τον «θησαυρό» του νησιού. Για κάθε θησαυρό οι χρήστες
είχαν μία επιπλέον συμμετοχή στην κλήρωση για δωρεάν εισιτήρια στα πλοία της
Hellenic Seaways.

Αξιοποίηση Μηχανών και Τεχνικών Αναζήτησης

SILVER
Globe One Digital - Grecotel
Με περισσότερα από 20 ξενοδοχεία «διαμάντια», η Grecotel του ομίλου Ν.
Δασκαλαντωνάκη δημιούργησε καινούρια δεδομένα στην Ελλάδα για τον τουρισμό
πολυτελείας και κατάφερε να προσελκύει τουρίστες υψηλού εισοδήματος. Στην
πρωτοβουλία αυτή, με σκοπό την ενίσχυση του Brand Awareness και την ώθηση
των πωλήσεων, η Globe One Digital συνέβαλε αναλαμβάνοντας την προβολή
των ξενοδοχείων με μία άρτια SEM στρατηγική, που περιλάμβανε στοχευμένες
CPC καμπάνιες, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την πολυτέλεια και τη
μοναδικότητα των resorts της Grecotel και οδηγώντας την τεράστια on-line ζήτηση
για luxury ξενοδοχεία στους ιστότοπους των ξενοδοχείων του ομίλου.
Βιργινία Καραούζα με εκπροσώπους της Globe One Digital
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Αξιοποίηση Μηχανών και Τεχνικών Αναζήτησης

SILVER
Nelios.com - Keytours
Το γεγονός ότι η Keytours είναι μία εταιρεία με εμπειρία στον χώρο διοργάνωσης tours και έχοντας
γνώση της δυναμικής της, οδήγησε στην εφαρμογή στοχευμένου και εξειδικεύμενου Search Marketing.
Πρόκειται για τη δημιουργία ενός συνεχούς online καναλιού κρατήσεων για την Keytours, του οποίου η
δυναμική αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και το καθιστά ως ένα από τα βασικότερα κανάλια κρατήσεων
της εταιρείας. Αποτέλεσμα ήταν η μείωση της εξάρτησης της εταιρείας από τρίτους, γεγονός που αποτελεί
σημαντικό παράγοντα στην εδραίωση του brand και στην ομοιομορφία πώλησης του προϊόντος.

Αξιοποίηση Μηχανών και Τεχνικών Αναζήτησης

Κωνσταντίνος Στεφανακίδης, Λίνα Καστρίτη, Μιχάλης
Αντωνίου και Βασίλης Μπαρτζώκας

BRONZE
Atnet Communications - www.tourism.gr
Το Tourism.gr είναι ένα portal το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της τουριστικής βιομηχανίας, από
ειδησεογραφία και ενημέρωση έως πακέτα διακοπών και ταξιδιωτικά tips. Λανσαρίστηκε τον Μάιο του
2014 φιλοδοξώντας να τοποθετηθεί στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων χρηστών στη σχετική
κατηγορία. Η παροχή πολυεπίπεδης πληροφορίας, από θεσμικά νέα για τον τουρισμό μέχρι μηχανές
αναζήτησης ταξιδιωτικών πακέτων-προσφορών και δυνατότητας on line booking, κάνει το tourism.gr να
ξεχωρίζει και να προσφέρει μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση στο ευρύ κοινό.

Εφαρμογές για Smartphones & Tablets

Κωνσταντίνος Στεφανακίδης, Αργύρης Μάνιος, Ευτυχία
Μήτρου και Θανάσης Κουκουτσέλος

GOLD
White Space - Mykonos Tales
Tο Mykonos Tales, με εξαιρετικά λεπτομερείς πληροφορίες για το νησί, βίντεο περιεχόμενο και άφθονο
φωτογραφικό υλικό, είναι μια εκλεκτική ψηφιακή έκδοση που μεταφέρει στο ακέραιο την εμπειρία του
κυκλαδίτικου καλοκαιριού. ‘Εχει καταφέρει να συμβάλει στην καινοτομία και τον εκμοντερνισμό, ανοίγοντας
τον δρόμο για μια νέα αγορά καινοτόμων προϊόντων με διεθνή προσανατολισμό, που απευθύνονται σε ένα
τεράστιο κοινό ταξιδιωτών με αυξημένες απαιτήσεις. Ειδικά για τη Mύκονο, που βασίζει την εικόνα της στο
«φρέσκο» και το lifestyle, πάνω απο 100 Μυκονιάτικες επιχειρήσεις προβλήθηκαν σύγχρονα, μέσω tablet.

Εφαρμογές για Smartphones & Tablets

Αλέξανδρος Λαμνίδης, Φώτης Βασιλείου

SILVER
m-hospitality - Mobile app & Business Intelligence for Hoteliers
H m-hospitality διαθέτει customised εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες. Οι εφαρμογές
και οι υπηρεσίες της αποτελούν εργαλείο για τον ξενοδόχο αλλά και τους πελάτες του. ‘Εχει αναπτύξει
περισσότερες από 100 εφαρμογές για 5στερα και boutique ξενοδοχεία στην Ελλάδα και περισσότερες
από 80 σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα από τη χρήση των εφαρμογών της έχει αποδειχθεί ότι ο ξενοδόχος
κάνει πλήρη απόσβεση της επένδυσης από τον πρώτο χρόνο, ενώ αυξάνει τις πωλήσεις των διαφόρων
τμημάτων του.

Εφαρμογές για Smartphones & Tablets

Γιώργος Καββαθάς, Σταύρος Χαμπάκης και
εκπρόσωποι m-hospitality

BRONZE
GLOBO - TUI Hellas
H TUI Hellas, θυγατρική του ομίλου TUI, δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού, με πλήθος
υποκαταστημάτων. Απασχολεί έναν μεγάλο αριθμό εκπροσώπων πωλήσεων στην Ελλάδα εκτός γραφείων,
που αναλαμβάνουν την επικοινωνία και την προώθηση υπηρεσιών και προσφορών (εκδρομές, κρουαζιέρες
κ.ά.). Οι εκπρόσωποί της διέθεταν προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς και φορητούς εκτυπωτές,
προκειμένου να διαχειρίζονται τις παραγγελίες των πελατών. Η GLOBO ανέλαβε την ανάπτυξη mobile
εφαρμογής, με την οποία εξοικονομείται χρόνος, καθώς δεν χρειάζεται να γίνει ανάπτυξη της εφαρμογής
για κάθε λειτουργικό σύστημα και συσκευή ξεχωριστά, ενώ παράλληλα διαθέτει έτοιμη υποδομή για
διασύνδεση με οποιοδήποτε backend σύστημα ή βάση δεδομένων.
Μαρία Θεοφανοπούλου, Βασίλης Πάλλιος
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Εφαρμογές για Smartphones & Tablets

BRONZE
MRM - McCann Athens - Ολοκληρωμένος Τουριστικός
Οδηγός για την Περιφέρεια Αττικής
Με όραμα την εδραίωση της Περιφέρειας Αττικής στους κορυφαίους 10 city break
προορισμούς έως το 2020 το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής
της Περιφέρειας Αττικής» φιλοδοξεί να αναδείξει την Αττική και τα Νησιά της σε έναν
ελκυστικό τουριστικό προορισμό με ποικίλες εναλλακτικές προτάσεις για τον επισκέπτη.
Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ένα πλήρες φάσμα ψηφιακών ενεργειών που
αντανακλούν τη σύγχρονη εικόνα της Αττικής σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιώντας εξελιγμένες τεχνολογικά εφαρμογές για mobile,
μηχανές αναζήτησης και εξειδικευμένες λειτουργικότητες.
Κωνσταντίνος Στεφανακίδης με εκπροσώπους MRM - McCann Athens

Ηλεκτρονική Παρουσία & Επικοινωνία

GOLD
Marketing Greece - Linakis Digital - Discovergreece.com

Αλέξανδρος Λαμνίδης με εκπροσώπους της Marketing Greece
και Linakis Digital

Η Marketing Greece με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού της χώρας λειτουργεί
το discovergreece.com. Tο launch των κύριων social media accounts (facebook,
twitter, youtube) του discovergreece έγινε με την καμπάνια WE Discovergreece,
όπου αποτέλεσε και το δυνατό kickstart, παράλληλα με το μήνυμα υποστήριξης της
Ελλάδας από τον κάθε χρήστη. Το αποτέλεσμα ήταν η προσέλκυση πάνω από 30.000
fans/followers τις πρώτες ημέρες της καμπάνιας (Φεβρουάριος 2014), ενώ για το
launch του Instagram τον Σεπτέμβριο του 2014, στο πλαίσιο του Athenian Campaign,
πραγματοποιήθηκε συνεργασία με ταλαντούχους Έλληνες δημιουργούς που δίνουν τη
δική τους φρέσκια οπτική της πόλης και της χώρας.

Ηλεκτρονική Παρουσία & Επικοινωνία

GOLD
Nelios.com - Kinsterna Hotel
Απέναντι από το θρυλικό κάστρο-βράχο της Μονεμβασιάς, το Kinsterna αποτελεί πόλο
έλξης για άριστη διαμονή και διακοπές. Το πολυτελές ξενοδοχείο παραμένει ανοιχτό
όλη τη χρονιά, καθιστώντας το μία ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς αποτελεί ταυτόχρονα
καλοκαιρινό και χειμερινό θέρετρο, spa break και weekend getaway. Κάνοντας άνοιγμα
στις νέες γι’ αυτό αγορές της Γαλλίας και της Γερμανίας, το ξενοδοχείο διαχώρισε τη
στρατηγική του σε τρία στάδια: πριν το ταξίδι, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και μετά
το ταξίδι. Σε αυτή τη χρονολογική σειρά έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν τα Unique
Sales Points του Kinsterna, προωθώντας το στο κατάλληλο κοινό.
Αλέξανδρος Λαμνίδης, Δημήτρης Σερίφης

Ηλεκτρονική Παρουσία & Επικοινωνία

SILVER
Globe One Digital - Τravelive
Το Travelive.com είναι ένα από τα πιο δυναμικά ταξιδιωτικά γραφεία στο internet,
που προσφέρει πολυτελή πακέτα για διακοπές στους πιο μαγευτικούς προορισμούς
του κόσμου. Η συνεργασία της Globe One Digital με το Travelive ξεκίνησε το
2013. Γνωρίζοντας ότι ο τομέας του luxury είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, η εταιρεία
προσανατολίστηκε σε στοχευμένη επικοινωνία στις απαιτήσεις ενός upper class
κοινού. Αρχικός στόχος ήταν η επικοινωνία της σελίδας στις ανταγωνιστικές αγορές
των ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλίας και η προσέλκυση με online ενέργειες ενός
απαιτητικού κοινού. Αξιοποιώντας την εμπειρία της στον χώρο του travel, η εταιρεία
ακολούθησε μία δυναμική και ευέλικτη τακτική σε επίπεδο CPC πετυχαίνοντας πολύ
θετικά αποτελέσματα.
Βιργινία Καραούζα, Μίνα Άργος, Νίκος Καπετανάκης και
Πάρης Κοντούλης
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Ηλεκτρονική Παρουσία & Επικοινωνία

SILVER
Atcom - Santorini Secret Suites & SPA Boutique
Hotel
Το Σαντορίνη Secret Luxury Hotel Boutique, στην Οία της Σαντορίνης, είναι ο
απόλυτος νέος προορισμός για ταξιδιώτες που αναζητούν το πλήρες Grecian
πακέτο. To Santorini-secret.com δημιουργήθηκε για να προσφέρει μια αισθησιακή
εμπειρία στους επισκέπτες του και είναι ο απόλυτος συνδυασμός καθαρού και
φρέσκου design. Το website έχει εναρμονιστεί πλήρως με όλη την ατμόσφαιρα
του ξενοδοχείου, ώστε οι πελάτες να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν την
ξενάγησή τους μέσα στο site σαν να βρίσκονται εκεί, ενώ μπορούν εύκολα
να πληροφορηθούν για τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις, τους χώρους και να
καλύψουν την όποια προσδοκία τους.

Περικλής Λύτρας, Μαριτίνα Λασκαρίδου

Ηλεκτρονική Παρουσία & Επικοινωνία

SILVER
Nelios.com - Thermae Sylla Welness Spa Hotel
Τα ιαματικά νερά του Thermae Sylla Spa & Wellness Hotel στην Αιδηψό
υποδέχονται κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες που αναζητούν καλύτερη υγεία.
Στην πάροδο των ετών, έχει φιλοξενήσει Βασιλείς, Προέδρους, Πρωθυπουργούς,
αστροναύτες, καλλιτέχνες και πολλούς ακόμα γνωστούς και άγνωστους,
προσφέροντας τις υπηρεσίες ενός deluxe ξενοδοχείου με τη χαλάρωση και
περιποίηση ενός κορυφαίου spa. Καθώς η ψηφιακή παρουσία του ξενοδοχείου
ήταν σχεδόν ανύπαρκτη και δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική του εικόνα,
η διοίκηση της Nelios.com θέλησε να «μεταφέρει» τη μοναδική του θέση στον
Ιαματικό Τουρισμό στην ψηφιακή εποχή, καθώς και να αυξήσει τις απευθείας
κρατήσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Κωνσταντίνος Στεφανακίδης με εκπροσώπους της Nelios

Ηλεκτρονική Παρουσία & Επικοινωνία

BRONZE
Boheme Mykonos Hotel - x2interactive web agency
Η νέα online παρουσία του Boheme Mykonos Hotel έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με
τα hotel web trends 2014. Είναι το πρώτο ελληνικό ξενοδοχειακό website που
δημοσιεύτηκε με video background και με vertical scroll design. H καινοτομία
του βασίζεται στην προσθήκη στοιχείων video, παρέχοντας στον χρήστη ένα
εντυπωσιακό και interactive user experience. Το website είναι βασισμένο σε
σύστημα διαχείρισης περιεχομένου δίνοντας τη δυνατότητα στον διαχειριστή
να ανανεώνει όλο το περιεχόμενό του εύκολα και γρήγορα από οποιονδήποτε
υπολογιστή/mobile συσκευή που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Γιάννης Ευσταθίου

Ηλεκτρονική Παρουσία & Επικοινωνία

BRONZE
Nelios.com - Elounda Gulf Villas
Το Elounda Gulf Villas & Suites, με 18 Pool Villas και 15 Suites, αποτελεί τον
ιδανικό προορισμό για απαιτητικούς επισκέπτες που αναζητούν τις ανέσεις και
υπηρεσίες ενός deluxe ξενοδοχείου, με τη φιλοξενία και την πολυτέλεια ενός
ιδιωτικού καταλύματος. Το πρώτο ζητούμενο της Nelios.com ήταν να μελετήσει
και να ερευνήσει το πώς αντιλαμβάνονται το Elounda οι πελάτες του, ποια είναι
τα στοιχεία διαφοροποίησής του, αλλά και ποιο το ιδανικό κοινό που θέλει να
προσελκύσει. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, χρειάστηκε να σχεδιαστεί από την αρχή η
ψηφιακή στρατηγική του, προσδίδοντας ολιστική προσέγγιση.
Κωνσταντίνος Στεφανακίδης, εκπρόσωποι Nelios
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Ενότητα: Travel & Transportation

Συνεισφορά στην Αύξηση του Εισερχόμενου Τουρισμού

GOLD
Λιμενικό Ταμείο Σκύρου
Το Λιμάνι της Λιναριάς θεωρείται το πληρέστερο και φιλικότερο Λιμάνι
της Χώρας. Κατά τη διάρκεια του 2014 το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου έλαβε
αδειοδότηση για τη λειτουργία του από την Υπουργό Τουρισμού. Η Λιναριά
στο σύνολό της θεωρείται το καλύτερο Δημόσιο Λιμάνι με παροχές Μαρίνας.
Έχει δικό του τιμολόγιο και ειδικό κανονισμό λειτουργίας. Τον Απρίλιο του
2014 διενεργήθηκε ο πρώτος στην Ελλάδα διαγωνισμός για την ίδρυσηκατασκευή, εκμετάλλευση και λειτουργία Υδατοδρομίου από ιδιωτικό φορέα
(Hellenic Seaplanes). Το CNN αναφέρει τη Σκύρο και το Λιμάνι ως τον τόπο
της δημιουργίας του πρώτου υδατοδρομίου στην Ελλάδα, ενώ το “PortBook”,
αφιερώνει δημοσίευμα για το Λιμάνι, με τίτλο The Skyros Port project, και
προτείνει το “Greek Port Project” στο πρότυπο λειτουργίας της Λιναριάς.
Δημήτρης Παπουτσής, Κυριάκος Αντωνόπουλος

Συνεισφορά στην Αύξηση του Εισερχόμενου Τουρισμού

SILVER
Επιμελητήριο Λευκάδας - Η&Τ Destination
Consulting
Το Επιμελητήριο Λευκάδας με στόχο την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του
νησιού, το 2013 συνεργάζεται με το γραφείο Η&Τ Destination Consulting.
Μετά την εκπόνηση ενός πρακτικού επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την
τουριστική ανάπτυξη της Λευκάδας το 2013, οι τουριστικοί φορείς έθεσαν
ως πρώτη προτεραιότητα τη βραχυπρόθεσμη αύξηση του εισερχόμενου
τουρισμού, με στόχο την ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων και κρουαζιέρας.
Η υλοποίηση όλων των σταδίων πραγματοποιήθηκε από τον Γιάννη ΜιχαηλίδηΗ&Τ Destination, σε διαρκή συνεργασία με το Πρόεδρο Σ. Σκιαδαρέση και τη
διοικητική επιτροπή του Επιμελητηρίου.
Γιώργος Καββαθάς, Σωτήριος Σκιαδαρέσης και Γιάννης Μιχαηλίδης
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Ενότητα:Branding, Public Relations & People Strategy

Διαφημιστική Καμπάνια

GOLD
McCann Erickson Athens - Περιφέρεια Κρήτης Daydreaming of Crete
Η δημιουργία της διαφημιστικής καμπάνιας της Περιφέρειας Κρήτης, αποτελεί
σημαντική επένδυση από την Περιφέρεια για να εδραιωθεί το νησί ως
επισκέψιμος προορισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η νέα καμπάνια της
McCann υπογράφεται ως ‘’Daydreaming of Crete. The Island Inside You’’ και
αποτελεί concept-ομπρέλα που αγκαλιάζει 12 θεματικούς άξονες που αποτελούν
την αρχιτεκτονική ταυτότητα του προορισμού. Με έντονο το ανθρώπινο στοιχείο
και τη μυθοπλασία η καμπάνια αναδεικνύει εκείνες τις εμπειρίες που υποστηρίζουν
ότι η Κρήτη γίνεται το δεύτερο σπίτι του επισκέπτη, ο τόπος που λαχταρά να
επιστρέψει, το νησί που τον απελευθερώνει και τον μαγνητίζει.

Αλέξανδρος Λαμνίδης με την ομάδα της McCann Athens και την Indigo View

Διαφημιστική Καμπάνια μέσω Google Adwords

GOLD
Panadvert - Louis Hotels
Η Διαφημιστική καμπάνια της Louis Hotels δημιουργήθηκε από την Panadvert.
com σε συνεργασία με την Google Ελλάδος, Google Milano και Google Ireland.
Ένα από τα προβλήματα πολυπλοκότητας της καμπάνιας ήταν ότι ο όμιλος είχε
4 ξενοδοχεία στην Πάφο και 4 στην Κέρκυρα. Αυτό καθιστούσε τη διαχείριση
δύσκολη, εφόσον το κάθε ξενοδοχείο θα συναγωνιζόταν το άλλο στα ίδια
keywords. Το πρόβλημα λύθηκε με το να γίνουν ξεχωριστές καμπάνιες σε περίπου
18 χώρες για τις δύο περιοχές, του τύπου ‘’Holidays in Corfu? Click here’’, όπου ο
πελάτης «πέφτει» σε ειδική σελίδα με όλα τα ξενοδοχεία του ομίλου ανά περιοχή.
Ετσι, υπήρχε όφελος και στην προβολή των προορισμών.

Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γιάννης Γιαννάτος και Πoσειδών Θεοδώρου

Δράσεις ΕΚΕ

GOLD
Caldera Collection Hotels Santorini - Προσφορά
στο Χαμόγελου του Παιδιού
Η εταιρεία Caldera Collection με 5 ξενοδοχεία στη Σαντορίνη (Volcano View, Petit
Palace, Celestia Grand, De sol Hotel και Markezinis Suites) αποφάσισε για κάθε
κράτηση που γίνεται μέσω των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων της να δίνει 3 ευρώ
στο Χαμόγελο του Παιδιού. Παράλληλα, ο όμιλος προσφέρθηκε να προσλαμβάνει
παιδιά από το “Χαμόγελο” όταν αυτά ενηλικιώνονται και είναι έτοιμα να βγουν
στην αγορά εργασίας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης δωρεάν διαμονή για
λόγους αναψυχής σε παιδάκια που έχουν ανάγκη.

Αλέξανδρος Λαμνίδης, Κώστας Γιαννόπουλος και Ανδρέας Πατινιώτης

Ολοκληρωμένη Eπικοινωνιακή Kαμπάνια

GOLD
Weber Shandwick Athens & Airfasttickets
Η Airfasttickets, online travel agency με διεθνή δραστηριότητα, άρχισε την πορεία
της στον Πειραιά το 2009, ως μια μικρή επιχείρηση με ελάχιστη παρουσία στα
Μέσα, μη μπορώντας να διακριθεί από τα ανταγωνιστικά γραφεία. H Airfasttickets
ζητά από την Weber Shandwick Athens να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια
καμπάνια, με στόχο την αύξηση του brand awareness, αλλά και την ολική
επικοινωνιακή αναδόμηση της εταιρείας στα social media και στο perception του
νεανικού κοινού. Μία τέτοια πρόκληση αποτέλεσε ιδανική ευκαιρία για τη Weber
Shandwick, η οποία σχεδίασε και υλοποίησε μια 360ο επικοινωνιακή καμπάνια
υπό τον γενικό τίτλο «Ομορφαίνεις τη Ζωή μου».

Δημήτρης Παπουτσής, Στάντια Λιάσκου και Καλυψώ Κοντογιάννη,
Δημήτρης Κοκλώνης, Μάνος Μαγιάτης και ο Στιχουργός και
Συνθέτης Φοίβος
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Ενότητα:Branding, Public Relations & People Strategy

Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Καμπάνια

SILVER
Marketing Greece - Athens International Airport - Tribal
- I am An Athenian
Ένα από τα μεγαλύτερα projects που ανέλαβε η Marketing Greece από τη δημιουργία της
είναι η επανάκαμψη της διεθνούς εικόνας της Αθήνας. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης
προβολής της πόλης, αναπτύχθηκε η καμπάνια «I am An Athenian» μέσα από τη
συνεργασία Marketing Greece και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και τη δημιουργική
συμβολή της Tribal. Με βάση εκτενή έρευνα, η Marketing Greece αναγνώρισε και ανέδειξε
τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Αθήνας με στόχο την “εκ νέου ανακάλυψη” της πόλης
πάνω σε 3 άξονες: τον πολιτισμικό τουρισμό (Culture), τον τουρισμό πόλεων (City Break)
και τον τουρισμό Ήλιο και θάλασσα (Sun and Beach).
Ξενοφών Πετρόπουλος με την ομάδα της Marketing Greece

Branding

SILVER
Concierge Communication - The Nomad - Zagori
Excellence Network (ZEN)

Γιώργος Καββαθάς, Σμαρώ Στρατή και Δημήτρης Μαζιώτης

Το Zagori Excellence Network (ΖΕΝ) αποτελεί το πρώτο δίκτυο ιδιωτικών επιχειρήσεων
που δημιουργήθηκε για την προβολή και προώθηση της περιοχής των Ζαγοροχωρίων,
λειτουργώντας στη βάση των συνεργιών των επιχειρήσεων της περιοχής. Βασική
στρατηγική είναι η δημιουργία μιας ενιαίας, συμπαγούς εικόνας για την περιοχή και
η ανάπτυξη εργαλείων προώθησης με κεντρική αναφορά το δίκτυο επιχειρήσεων.
H Concierge Communication πρότεινε το όνομα ΖΕΝ, καθώς ως σύντμηση αποτελεί
μία διεθνώς αναγνωρίσιμη λέξη που ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά της περιοχής.
Το δημιουργικό γραφείο “the nomad” κλήθηκε να δημιουργήσει μια συνολική εικόνα
“branding” για λογαριασμό του ΖΕΝ με στόχο την προώθηση του δικτύου.

Branding

SILVER
Toposophy, Atcom Business Unit - Mythical
Peloponnese 3D Animation Video

Περικλής Λύτρας με εκπροσώπους της Toposophy και Atcom

Η Πελοπόννησος αποτελεί ένα σύνολο τόπων και πολιτισμικών στοιχείων με μεγάλη
ποικιλία τουριστικών προτάσεων και προϊόντων. Πώς μπορείς να «απεικονίσεις» έναν
προορισμό όπως η Πελοπόννησος σε ένα σύμβολο; Κατά τη δημιουργία του νέου
λογοτύπου, με αφορμή και τo νέο brand identity του προορισμού με τον τίτλο «Mythical
Peloponnese», η λύση που προκρίθηκε ήταν η χρήση του γράμματος «Π». Ένα λογότυπο
χαρακτηριστικό του ονόματος της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα και μία εξαιρετική
αποτύπωση της λέξης «πύλη», που αποτέλεσε βασικό στοιχείο της εικαστικής σύλληψης.
Μία πύλη προς τον μυθικό κόσμο της Πελοποννήσου με τη δημιουργία ενός ξεχωριστού
3D animation video.

Rebranding

SILVER
PATURN - Katikies Hotels Santorini - Group Rebranding

Γιώργος Καββαθάς, Σοφία Σουρτζή
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Το έργο αφορά στο rebranding μελών των Katikies Hotels Santorini που απαρτίζεται από 5
ξενοδοχεία. Ο επανασχεδιασμός τριών από αυτά, καθώς και των Anthos Restaurant, Seltz
Champagne Bar & Restaurant και A Spa, έπρεπε να αντανακλά την ποιότητα της μάρκας
και τη φιλοσοφία του κάθε ξενοδοχείου, αξιοποιώντας σχεδιαστικά μέσα που εκπέμπουν
στοχευμένα μηνύματα στις αγορές που απευθύνονται. Για τον σχεδιασμό των σχετικών
εστιατορίων και σπα, έπρεπε να συνυπολογιστούν οι αξίες των ξενοδοχείων τους, αλλά
και τα δικά τους χαρακτηριστικά, υπολογίζοντας ότι εμπορικά στέκονται αυτόνομα, μιας και
απευθύνονται στο ευρύ τουριστικό κοινό.

Δημοσιογραφική Προβολή

SILVER
ActiveMedia - Navarino Challenge
Το «Navarino Challenge», που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου
2014 στην Costa Navarino και για πρώτη φορά φέτος στην Καλαμάτα, είναι
ένα αθλητικό και κοινωνικό event που προωθεί τον αθλητικό τουρισμό, τον
υγιή τρόπο ζωής και την υγιεινή διατροφή. Το επικοινωνιακό και marketing
πλάνο του «Navarino Challenge» καταρτίστηκε με σκοπό την καλύτερη προβολή
της διοργάνωσης και την προώθηση του αθλητικού τουρισμού της χώρας. Σε
συνεργασία με 18 συνολικά Χορηγούς Επικοινωνίας σε Ελλάδα, Αμερική και
Αυστραλία, δημιουργήθηκε ένα πλάνο το οποίο περιλάμβανε, τηλεοπτικά και
ραδιοφωνικά spots, έντυπες καταχωρίσεις σε κορυφαία μέσα, online διαφήμιση με
banners, διαγωνισμούς, άρθρα/αναφορές και 24 συνολικά συνεντεύξεις.

Ξενοφών Πετρόπουλος και Άκης Τσόλης

Δημοσιογραφική Προβολή

SILVER
COMMUNICATION LAB - The Spetses mini
Marathon Phenomenon
Το Spetses mini Marathon είναι σήμερα το Νο 1 αθλητικό event εκτός αστικών
κέντρων που προβάλλει διεθνώς την Ελλάδα ως προορισμό για αθλητικό τουρισμό
και έχει εδραιωθεί στο εξωτερικό ως ο μεγαλύτερος κολυμβητικός αγώνας
ανοιχτής θάλασσας στην Ευρώπη. Παράλληλα, αποτελεί ένα υποδειγματικό
case study δημοσιογραφικής προβολής. Σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση των
επισκεπτών είχε η μεγάλη έκταση και ποιότητα της δημοσιογραφικής προβολής που
όχι μόνο δεν ήταν αυτονόητη, αλλά χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν και μια σειρά
από δυσκολίες, με κυριότερη την παραδοσιακή προβολή της Ελλάδας ως «ήλιος και
Ξενοφών Πετρόπουλος, Dr. Μαρίνα Κουταρέλλη με συνεργάτες της
θάλασσα».

Δημοσιογραφική Προβολή

SILVER
TRAVELPLANET24 - TRAVEL & DATA
Η Travelplanet24 ιδρύθηκε το 2005 από τον Philipp Brinkmann και τον Kristof
Keim, με όραμα τη δημιουργία μιας εταιρείας που θα ασχολείται με τον Τουρισμό
μέσω διαδικτύου, θα εκμεταλλεύεται την τεχνολογία και θα επιδιώκει τη συνεχή
εξέλιξή της. Το 2014 η δημοσιογραφική προβολή της σε ηλεκτρονικά και έντυπα
μέσα ήταν: αριθμός αναγνωστικού κοινού στα 172.205.758, περισσότερα από
2.500 δημοσιεύματα σχετικά με την Travelplanet24/Tripsta και δημοσίευση 120
δελτίων τύπου. Επιπλέον, η εταιρεία παραχώρησε 16 συνεντεύξεις, ενώ μέλη της
εταιρείας κλήθηκαν να συμμετέχουν ως ομιλητές σε παραπάνω από 16 συνέδρια/
εκδηλώσεις. Διαθέτει γραφεία σε Αθήνα, Βουκουρέστι και Σάο Πάολο.

Ξενοφών Πετρόπουλος, Αλεξία Κότση

Καινοτόμο Προϊόν

SILVER
ΗΔΙΣΤΗ - Greece with a twist
Η «Ηδίστη - Greece with a twist» είναι μια νέα εταιρεία που στοχεύει στην
προώθηση της Ελλάδας μέσα από την σχεδίαση και παραγωγή υψηλής αισθητικής
αντικειμένων για την τουριστική αγορά. Στόχος της είναι να καλύψει την ανάγκη
του ξένου επισκέπτη που αναζητά καλαίσθητα αναμνηστικά από τη Ελλάδα, με
πρωτότυπο σχεδιασμό, έγκυρη ιστορική τεκμηρίωση και υψηλή ποιότητα. Όλα τα
προϊόντα είναι κατασκευασμένα στην Ελλάδα, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς
η στήριξη της ελληνικής οικονομίας, σε μια κρίσιμη για τη χώρα συγκυρία, είναι
απαραίτητη και στοχεύουν στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού μέσα από
αρχειακό υλικό υψηλής αισθητικής και πολιτισμικής αξίας.

Ξενοφών Πετρόπουλος, Μάριον Κουμπούρη, Όλγα
Παπαδοπούλου και Αλεξάνδρα Χαριτάτου
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Ενότητα:Branding, Public Relations & People Strategy

Σύνδεση Εκπαίδευσης & Αγοράς εργασίας

SILVER
ALBA Graduate Business School at The
American College of Greece - MSc in Tourism
Management in strategic partnership with Costa Navarino

Ξενοφών Πετρόπουλος και Δρ Εύη Μπαράλου με το βραβείο

Το πρόγραμμα MSc in Tourism Management στοχεύει κυρίως σε απόφοιτους
ανώτερων και ανώτατων σχολών στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων. Η
στρατηγική συνεργασία με την Costa Navarino αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό
παράδειγμα σύνδεσης εκπαίδευσης - αγοράς. Σχεδιάστηκε για να
δημιουργήσει ικανά στελέχη για την τουριστική βιομηχανία, εξοπλισμένα με
τα προσόντα που απαιτούνται για τη διοίκηση υψηλού επιπέδου τουριστικών
οργανισμών. Οι φοιτητές του προγράμματος έχουν την ευκαιρία στη διάρκεια
των σπουδών τους να επισκεφτούν την Costa Navarino, να γνωρίσουν τις
ευκαιρίες και προκλήσεις της διοίκησης ενός μεγάλου τουριστικού οργανισμού
και να μάθουν για τις προοπτικές εξέλιξης στον κλάδο.

Υποστήριξη Τοπικών Κοινοτήτων

SILVER
Celestyal Cruises

Βιργινία Καραούζα, Βασίλης Γκαζίκας και Βασίλης Καραχάλιος

Η Celestyal Cruises αποτελεί το νέο εμπορικό σήμα της Louis Cruises που
δραστηριοποιείται στο χώρο της κρουαζιέρας από το 1986 και ουσιαστικά
αποτελεί τη συνέχειά της. Με 30 χρόνια εμπειρίας σήμερα, είναι η μοναδική
εταιρεία κρουαζιέρας, η οποία εδρεύει στη χώρα μας και διαχειρίζεται έξι
κρουαζιερόπλοια εκ των οποίων τα τέσσερα εκκινούν/δραστηριοποιούνται
από ελληνικά λιμάνια, ενώ τα άλλα δύο είναι ναυλωμένα στον όμιλο TUI. Αυτή
τη στιγμή, είναι η μόνη εταιρεία κρουαζιέρας που επισκέπτεται τα περισσότερα
ελληνικά λιμάνια, προωθεί νέους προορισμούς και, παράλληλα, αυθεντική
ελληνική εμπειρία, προβάλλοντας τις ομορφιές, τη φιλοξενία, τις γεύσεις και
τον πολιτισμό της χώρας.

Ενότητα: Technology
Διαλειτουργικότητα Μεταξύ Συστημάτων

SILVER
GEM TRAVEL - Πλατφόρμα Σύνδεσης &
Ανάθεσης Δρομολογίων για Τουριστικά
Λεωφορεία

Ξενοφών Πετρόπουλος, Χρήστος Μιχαλάκης και Αβράμιος Πουλιάσης
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Το τουριστικό πρακτορείο GEM TRAVEL ιδρύθηκε στη Ρόδο από τον Μιχαλάκη
Γεώργιο το 1991. Η ανάπτυξη που ακολούθησε, μέσω της σύναψης
συμβάσεων με tour operators και cruise companies που δραστηριοποιούνται
στην Ευρώπη, το μετέτρεψαν στο μεγαλύτερο φορέα τουριστικών μεταφορών
της Ρόδου με στόλο που αποτελείται από 45 ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα
οχήματα. Η διοικητική διαδικασία προγραμματισμού δρομολογίων, ο
συντονισμός του γραφείου κίνησης με το τμήμα αεροδρομίου, ο μεγάλος
όγκος των επιβατών, η ανάγκη ελέγχου δρομολογίων σε real time, η
ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας με τους οδηγούς των οχημάτων, αλλά και η
παροχή σύγχρονων υπηρεσιών, οδήγησαν την εταιρεία στο να αυξήσει την
αποδοτικότητά της ποσοτικά και ποιοτικά.

Ενότητα: Sustainability & Operations
Ανακύκλωση / Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων

GOLD
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου έχει προχωρήσει ένα φιλόδοξο
σχέδιο ανάπτυξης. Έχουν αναληφθεί μια σειρά από δράσεις και ακολουθούνται συγκεκριμένες
πρακτικές, οι οποίες αποσκοπούν στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του λιμένα,
αλλά και στην ευαισθητοποίηση των επισκεπτών του σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας.
Συμμετέχει, επίσης, σε σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας
και καλών πρακτικών στον τομέα της παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των τιμών διάφορων
Διονύσιος Αμμολοχίτης, Κωνσταντίνος Στραταντωνάκης
περιβαλλοντικών δεικτών κάνοντας ένα πρώτο βήμα προς τη μετατροπή του σε «Πράσινο» λιμάνι.

Πρωτοβουλίες για την Προστασία του Περιβάλλοντος

GOLD
Sani Resort
Με ένα ολοκληρωμένο πακέτο 70 δεικτών, η ΣΑΝΗ Α.Ε. παρακολουθεί τα θέματα της αειφορίας
συστηματικά στις λειτουργίες της, θέτοντας στόχους και προγράμματα σε σχέση με ενέργεια,
νερό, απορρίμματα, εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και τη συμμετοχή των πελατών, του προσωπικού
και της τοπικής κοινωνίας στις δράσεις της. Το Sani Resort επιδιώκει τη μείωση του ενεργειακού
αποτυπώματός του μέσω πρωτοβουλιών, όπως η χρήση ηλιακών συστημάτων και συστημάτων
ανάκτησης θερμότητας, η ανακύκλωση νερού για το πότισμα των κήπων και η μείωση των
αποβλήτων.

Διονύσιος Αμμολοχίτης, Ελένη Ανδρεάδη

Πρωτοβουλίες για την Προστασία του Περιβάλλοντος

SILVER
APOLLONIA BEACH RESORT & SPA
Στόχος του Apollonia Beach Resort & Spa είναι να αυξήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την
ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και του προσωπικού για ένα βιώσιμο περιβάλλον και κατά τη
διάρκεια των διακοπών μέσα από τις διάφορες δράσεις και πληροφορίες που παρέχει το ξενοδοχείο,
ώστε ο επισκέπτης, αλλά και οι ντόπιοι να κατανοήσουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν
έχει σημασία μόνο όταν βρίσκονται σπίτι τους, αλλά αποτελεί, επίσης, μια σημαντική πτυχή των
Γιάννης Μαντάς, Εμμανουήλ Μαννούσος
τουριστικών προορισμών προς συζήτηση και κατανόηση της φύσης.

Πρωτοβουλίες για την Προστασία του Περιβάλλοντος

SILVER
Hilton Αθηνών
Το Hilton Αθηνών προσπαθεί να μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων
του βελτιώνοντας και καινοτομώντας συνεχώς για τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την
ελαχιστοποίηση αποβλήτων και την εξοικονόμηση ενέργειας. Το ξενοδοχείο αντικατέστησε μεγάλο
μέρος του αρχιτεκτονικού φωτισμού και των χώρων υπηρεσίας με LED. Εγκατέστησε μειωτές ροής
νερού σε δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους και κατάφερε να μειώσει την ετήσια κατανάλωση
νερού. Παράλληλα, σε συνεργασία με την ‘’Soap for All’’, προχώρησε στην ανακύκλωση
χρησιμοποιημένων σαπουνιών, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη
κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

Γιάννης Μαντάς, Τίνα Τορίμπαμπα

Πρωτοβουλίες για την Προστασία του Περιβάλλοντος

SILVER
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. - ΕΑGLES PALACE
Είναι ένα από τα λίγα resort στη Βόρεια Ελλάδα με απόλυτο σεβασμό στη περιβαλλοντική πολιτική,
το οποίο ακολουθεί μια αρχιτεκτονική γραμμή που δεν προσβάλει την αισθητική, ούτε καταστρέφει
το φυσικό περιβάλλον. Για την προστασία του περιβάλλοντος, στο Eagles Palace στη Χαλκιδική,
χρησιμοποιούνται χαμηλής κατανάλωσης λαμπτήρες, κεντρικός αυτόματος διακόπτης ρεύματος
στα δωμάτια, μόνωση στους σωλήνες ζεστού και κρύου νερού, ελεγχόμενη αλλαγή ιματισμού,
διαχωρισμός απορριμμάτων, ανακύκλωση μπαταριών, φιλτράρισμα του νερού στις πισίνες και
έλεγχος της ποιότητάς του.

Περικλής Λύτρας, Κωνσταντίνος Τορνιβούκας

45

Βackstage photos by Andreas Sfiridis
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015
Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Banquet
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠO ΤΗΝ
ΑΙΓIΔΑ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
www.ihu.edu.gr | Θεσσαλονίκη

photographer andreas sfiridis
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•ActiveMedia •The North Face Zagori Mountain Running •Navarino Challenge •ALBA •Aldemar Resorts •Astra
Suites Santorini •Atcom TOPOSOPHY •Ekdromi.gr •BCA College •Bearing True South PC •Caldera Collection
Hotels •Santorini •Caldera Yachting Santorini Luxury Cruises •Celestyal Cruises •Concierge Communication
•CLUB Agia Anna •Thalatta Seaside Hotel •Aristi Mountain Resort + Villas •Δήµος Ρεθύµνης •COMMUNICATION
LAB •Salty Bag •Discover Greek Culture •Dolphin Capital Partners • Nikki Beach Resort & SPA •ELITOUR •FORTHCRS •GEM TRAVEL •Geotag Aeroview (TripInView) •Get Lost •Globe One Digital •GLOBO •Grace Hotels Group
•Grecotel Hotels & Resorts •Hilton Αθηνών •HOTELBRAIN •Grand Forest Metsovo •Kivotos Luxury Boutique
Hotel •Porto Kea Suites •Archipelagos Hotel Mykonos •Cressa Ghitonia •Ammos Hotel •Keytours •Kotronaros
Basecamp Travel •Louis Hotels •m-hospitality •MANESSIS TRAVEL •Marketing Greece •Athens International Airport
•Tribal •Linakis Digital •McCann Athens •Περιφέρεια Κρήτης •MRM//McCann •Weber Shandwick •Περιφέρεια
Αττικής •airfasttickets.gr •Mideast Travel •Navigator Travel and Tourist Services •nelios.com •Offerial IKE •Original
Senses •P.Makridis + Associates •PATURN •Katikies Hotels Santorini •Pelecas Country Club •ACCESIBILITY PASS
a PEOPLECERT BRAND •Poema Weddings & Special Events •Porto Carras Grand Resort •Poseidonion Grand Hotel
•Travelworks Communications •SmartBrella •SPORT & FUN •The Margi Hotel •Travelive •travelplanet24 •Trinity
Vision •Trip2taste •Variety Cruises •White Space •x2interactive web agency •YES! HOTELS •αία relate •Hellenic
Seaways •ΑΥΛΗ •Κτήµα Βασιλάκη •Mistral Singles •Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού •MPASS •Samsung
•Επιµελητήριο Αχαΐας •Επιµελητήριο Λευκάδας •Η&Τ Destination Consulting •Εργαστήρο Λιµενικών Έργων Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου •Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήµου Αθηναίων - ACVB •Apollonia
Beach Resort & SPA •Selene Restaurant •ΗΔΙΣΤΗ •ΘΕΡΟΣ •Κατώγι Αβέρωφ •Κινηµατογραφική Εταιρεία Αθηνών
- Athens Open Air Film Festival •Λιµενικό Ταµείο Σκύρου •Ξενώνας Πύργος Μυστρά •Μαθήµατα Μαγειρικής
•Μακεδονικά Ξενοδοχεία •Εagles Palace •The Excelsior Hotel •Μinoan Lines •Μουσείο Τέχνης Μεταξιού
•Οργανισµός Λιµένος Ηρακλείου •Παλαιά Πόλη •Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου •SANI RESORT •PANADVERT • Tui
Hellas •Atnet Communications •Acadimos Travel •tourism.gr •The Nomad •Δίκτυο Αριστείας Ζαγορίου
Χρυσός Χορηγός
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