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Ανακαλύψτε την οικολογική πλευρά της HORECA 2019!
Η HORECA είναι χωρίς αμφιβολία η μεγαλύτερη και
σημαντικότερη έκθεση για την τροφοδοσία και τον
εξοπλισμό των ξενοδοχείων και των μονάδων μαζικής
εστίασης στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο καταρρίπτει τα περσινά
της ρεκόρ, ξεπερνώντας ακόμα και διεθνείς τουριστικές
εκθέσεις.
Αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη που αντανακλά την ανάπτυξη
της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, του πιο σημαντικού πυλώνα
της ελληνικής οικονομίας. Για να συνεχίσει όμως η χώρα μας να
αναπτύσσεται, πρέπει να αναπτυχθεί και η αειφορία στον τουριστικό
τομέα, με το να επιλέγουν οι ξενοδόχοι ενεργειακά αποδοτικό
εξοπλισμό, καθώς και περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον,
τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες. Τα προϊόντα που καλλιεργούνται και
κατασκευάζονται τοπικά έχουν μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα,
βοηθούν την τοπική οικονομία και συμβάλλουν στη διατήρηση της
παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Είναι σημαντικό να μη μας δελεάζουν οι
οικονομικότερες εναλλακτικές και τα εισαγόμενα
τυποποιημένα προϊόντα, καθώς μακροπρόθεσμα
απειλούν να διαβρώσουν την τοπική μας
ταυτότητα. Εδώ είναι που ο ελληνικός τουρισμός
ξεχωρίζει: προσπαθεί να διασώσει και να
αναζωογονήσει τη γαστρονομική μας ταυτότητα
με πρωτοβουλίες, όπως το Ελληνικό Πρωινό. Σε
ατομικό επίπεδο, μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή
την προσπάθεια επιλέγοντας τοπικές λιχουδιές,
αναψυκτικά φτιαγμένα με τοπικά φρούτα,
βιολογικές πρώτες ύλες, τρόφιμα ελευθέρας
βοσκής, τυριά από μικρά τυροκομεία… Ακόμα
και το νερό βρύσης κάνει μεγάλη διαφορά σε
σχέση με την αλόγιστη αγορά εμφιαλωμένων
μπουκαλιών.
Εκτός από το φαγητό, η ίδια φιλοσοφία διαπνέει
και την προτίμηση για τοπικής προέλευσης
χρώματα τοίχων, κουρτίνες, δομικά υλικά, έπιπλα
(από φυσικά υλικά αντί για πλαστικό). Μια τέτοια
επιλογή μπορεί να ενισχύσει την τοπική ή τη
φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή. Για την
πρώτη αφιερωμένη στη HORECA έκδοση, το
Green Guide για Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
επισκέφθηκε κάθε γωνιά της φετινής έκθεσης
για να καταγράψει όλα τα πράσινα προϊόντα,
υπηρεσίες και εξοπλισμό και να εμπλουτίσει το
προτεινόμενο μοντέλο αειφόρου τουρισμού.
Ελπίζουμε ότι θα σας βοηθήσει να γίνεται ακόμα
πιο πράσινοι! Μην ξεχνάτε ότι η υιοθέτηση
μιας πράσινης φιλοσοφίας θα σας βοηθήσει να
διαφημιστείτε ως οικολογικό κατάλυμα και να
πιστοποιηθείτε ως πράσινη επιχείρηση, βήματα
που σε γενικές γραμμές προσελκύουν ποιοτικούς
επισκέπτες και ενδυναμώνουν κάθε τι ελληνικό
για το οποίο είμαστε περήφανοι.
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Τι είναι ο βιοφιλικός σχεδιασμός;
Στόχος του βιοφιλικού σχεδιασμού είναι
ο εσωτερικός χώρος ενός κτιρίου να
σχεδιαστεί με όσο το δυνατόν πιο φυσικό
τρόπο, ώστε να προσεγγίζει τις συνθήκες του
φυσικού περιβάλλοντος.

Η σύγχρονη τάση του βιοφιλικού σχεδιασμού προωθεί
τη χρήση φυσικών υλικών και στα ξενοδοχεία.
Ακολουθήστε την με ξύλινες δημιουργίες με παραδοσιακές
αιγαιοπελαγίτικες επιρροές από την βιομηχανία Κοπιδάκης.

Πετυχαίνοντας την αρμονία
με το περιβάλλον του
ξενοδοχείου σας, θα
καταφέρετε πραγματικά να
ξεχωρίσετε!

H εταιρεία Astir SA, με δεκαετίες εμπειρίας στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας και της διακόσμησης, τα τελευταία χρόνια
έχει ιδρύσει ένα εξειδικευμένο τμήμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Εκεί θα βρείτε ένα νέο προϊόν, τα πλακάκια για επενδύσεις
τοίχων Cocomosaic, 100% οικολογικά φτιαγμένα από τεμάχια κοκοφοίνικα ή από ανακυκλωμένα σκληρά ξύλα. Στραφείτε
προς οικολογικές επιλογές διακόσμησης και δώστε μια φυσική και εξωτική νότα στους χώρους του καταλύματός σας.
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Φέρτε τη φύση και στο εσωτερικό του καταλύματος σας, επενδύοντας επιλεγμένες επιφάνειες με ταπετσαρίες από φυσικά
υλικά όπως καλάμι, μπαμπού, καλαμπόκι, ίνες και μίσχους φυτών κ.ά. Θα τις βρείτε στην Caneplex σε μεγάλη ποικιλία
σχεδίων. Τα φυσικά υλικά που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι επιλεκτικής καλλιέργειας, έχουν ξηρανθεί με φυσικό τρόπο και το
χρώμα τους είναι 100% φυσικό. Για λόγους ασφαλείας οι ταπετσαρίες εποντίζονται με επιβραδυντικό καύσης.

Δόμηση - Decor | 5

Ας υποστηρίξουμε τις ελληνικές εταιρείες! Η LIDO, ελληνική
βιοτεχνία φωτιστικών, διαθέτει ορειχάλκινα φωτιστικά που
θα προσδώσουν μια industrial αίσθηση στους χώρους σας,
σε συμφωνία με τις σύγχρονες τάσεις στη διακόσμηση.

Κάντε μια οικολογική επιλογή και διακοσμήστε τα δάπεδά
σας σε ρουστίκ ύφος με χαλιά από την NimaHome, όπως το
φιλικό προς το περιβάλλον χαλί Sensai Natural από jute και
βαμβάκι, σε φυσική καφέ απόχρωση.
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Προμηθευτείτε φωτιστικά εσωτερικού χώρου από την
εταιρεία Bright, με σύγχρονες τεχνολογίες LED που
προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και μοντέρνα
μινιμαλιστική ατμόσφαιρα.

Ανανεώστε τον εξοπλισμό της πισίνας, της παραλίας ή του
κήπου σας με μαξιλάρες, ξαπλώστρες και πουφ εξωτερικού
χώρου με ανθεκτικά καλύμματα από υφάσματα ελληνική
ραφής. Θα τα βρείτε στο curtinorama.com.

Δημιουργήστε μια ξεχωριστή γωνιά στον κήπο του
καταλύματός σας για τα παιδιά των επισκεπτών σας, με
ξύλινο εξοπλισμό παιδικής χαράς Showood. Τα ξύλα
διαθέτουν τις δασικές πιστοποιήσεις FSC και PEFC.

Μεταξύ άλλων, στη HORECA ξεχωρίσαμε την ελληνική οικογενειακή εταιρεία Barella η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο
των χειροποίητων ξύλινων προϊόντων. Η Barella δημιούργησε την σάουνα εξωτερικού χώρου σε σχήμα βαρελιού, για εύκολη
μετακίνηση και συναρμολόγηση. Επιλέξτε την για τα λειτουργικά πλεονεκτήματά της, όπως η υψηλή ανθεκτικότητα και
μόνωση του μασίφ ξύλινου περιβλήματος, καθώς και για την κομψή εμφάνισή της που ξεχωρίζει.
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Στη HORECA συναντήσαμε την ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ, μια τεχνική εταιρεία που ασχολείται μεταξύ άλλων με την κατασκευή και
ανακαίνηση ξενοδοχείων. Απευθυνθείτε σε αυτήν για να ανανεώσετε τη φύτευση στους εξωτερικούς χώρους σας ή να
δημιουργήσετε ένα φυτεμένο δώμα, μιας και στελεχώνεται με επιστημονικό προσωπικό, κυρίως γεωπόνους. Η εταιρεία
βραβεύτηκε πρόσφατα για την πράσινη στέγη του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
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Το Scent Marketing στον
ξενοδοχειακό τομέα αφορά
στη χρήση ευχάριστων αρωμάτων
για να ενισχυθεί η εμπειρία των
επισκεπτών. Η χρήση μυρωδιών
βελτιώνει την ατμόσφαιρα και ενισχύει
τη διάθεση, κάνοντας τους επισκέπτες να
νιώθουν καλύτερα.
Αυτό αποδεικνύεται επιστημονικά: η αίσθηση
της όσφρησης συνδέεται απευθείας με τον
εγκέφαλο, και έτσι οι μυρωδιές προκαλούν
συναισθήματα. Με ένα υψηλής ποιότητας,
φυσικό αποσμητικό χώρου ή με ένα
φρεσκοψημένο κέικ, μπορείτε να επωφεληθείτε
από τα αρώματα για να προσδώσετε αξία στην
επιχείρησή σας.

Mια νέα τάση, το Scent Marketing, τονίζει τη σημασία του
σωστού αρώματος στους χώρους μιας επιχείρησης. Η
Megasystems μπορεί να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη
λύση, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στην Domolux θα βρείτε μοναδικές πλεκτές ομπρέλες,
κατασκευασμένες με φυσικό σχοινί και ξύλινο πλαίσιο, για
φυσική σκίαση και χειροποίητη αίσθηση στον κήπο και την
πισίνα του ξενοδοχείου σας.
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Αναβαθμίστε τις ομπρέλες του κήπου, της παραλίας ή της πισίνας του ξενοδοχείου σας με την εγκατάσταση του συστήματος
Smartphone Solar Charger για τη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών (κινητών, τάμπλετ κλπ.). Λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια
μέσω αδιάβροχου φωτοβολταϊκού πάνελ που τοποθετείται πάνω στην ομπρέλα, ανεξάρτητα από το είδος και το υλικό της.
Θα το βρείτε στην εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ ΟΕ.

Μη διστάζετε να εισάγετε
ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό
και πρακτικές στην επιχείρησή σας!
Όχι μόνο σας εξοικονομεί χρήματα,
αλλά σας βοηθάει να αποκτήσετε μια
πράσινη αναγνώριση ή πιστοποίηση.

Τονίστε την οικολογική φιλοσοφία σας με φυσικά υλικά και
ενεργειακά αποδοτικές λύσεις! Εγκαταστείστε στην είσοδο
του καταλύματός μια ξύλινη επιγραφή σας με φωτισμό LED
χαμηλής κατανάλωσης από την εταιρεία Ιδέα.
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Ένας τρόπος να αναγνωριστείτε και
να βελτιώσετε το marketing σας είναι
-αφού έχετε εγκαταστήσει πράσινο
εξοπλισμό και εφαρμόσει πράσινες
πρακτικές- να κάνετε αίτηση στο
δωρεάν πρόγραμμα Πράσινοι Ηγέτες
του TripAdvisor.

Ζεσταθείτε υβριδικά και οικονομικά!
Ελληνικά, οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον:
Το σύνθημα της εταιρείας Mytherm μας βρίσκει
απολύτως σύμφωνους!
Στη HORECA 2019 η Mytherm λάνσαρε το νέο προϊόν της, τον
υβριδικό ηλιακό λέβητα HYBOSUN HT, μια πρώτη παγκόσμια
καινοτομία. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα
θέρμανσης που καλύπτει τις απαιτήσεις της εποχής για οικονομία,
καθαρό περιβάλλον και απεξάρτηση από τις συμβατικές πηγές
ενέργειας χάρη στη δυνατότητα που παρέχει για εναλλαγή
καυσίμου και ηλιακής ενέργειας.
Ο υβριδικός ηλιακός λέβητας HYBOSUN HT είναι κατάλληλος
για παραγωγή ζεστού νερού θέρμανσης, ζεστού νερού χρήσης
(boiler), καθώς και για αποθήκευση θερμικής ενέργειας (buffer),
λειτουργία η οποία αυξάνει επιπλέον την εξοικονόμηση του
λέβητα κατά 10%.

Η οικολογική του αξία πηγάζει από τη μειωμένη
εκπομπή καυσαερίων δια μέσου του μοντέλου
συμπύκνωσης Condensation HT-S παρέχοντας
ταυτόχρονα οικονομία καυσίμου. Επίσης
προσφέρει πολλές εναλλακτικές επιλογές, μιας και
λειτουργεί κατά προτεραιότητα με ηλιακή ενέργεια
με ενσωματωμένο ανοξείδωτο εναλλάκτη, αλλά
και συνδυαστικά με καυστήρα pellet ή βιομάζας ή
πετρελαίου ή gas. Τέλος διαθέτει ενεργειακή κλάση
Α++ και είναι πλήρως εναρμονισμένος με τους
νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς εκπομπών ρύπων.
Επενδύστε στην ενεργειακά αποδοτική θέρμανση,
εξοικονομήστε χρήματα και προστατέψτε το
περιβάλλον, υποστηρίζοντας παράλληλα την
εγχώρια παραγωγή!
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Πρασινίστε τις μετακινήσεις σας!
Οι φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις μεταφοράς
αποτελούν ένα ακόμα βήμα στην πορεία του
τουρισμού προς την αειφορία. Η ηλεκτροκίνηση
είναι μία από τις σημαντικότερες!
Στη HORECA 2019 συναντήσαμε τον οίκο ΕΜW, αντιπρόσωπο
εργοστασίων που ειδικεύονται στην ηλεκτροκίνηση. Τα
ηλεκτρικά σκούτερ της εταιρείας αποτελούν μια ασφαλή,
οικολογική και οικονομική εναλλακτική επιλογή μετακίνησης, με
πολλαπλά οφέλη για μια επιχείρηση.
Από τη μια μεριά μπορούν να βοηθήσουν τους ξενοδόχους να
μετακινούνται οι ίδιοι με πιο οικολογικό τρόπο, είτε μέσα στις
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου τους είτε σε εξωτερικές εργασίες.
Από την άλλη μεριά, οι ξενοδόχοι μπορούν να διαθέτουν ή
να ενοικιάζουν στους επισκέπτες τους τα ηλεκτρικά σκούτερ,
ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν στην πράσινη αυτή
πρακτική. Η ενοικίαση ηλεκτρικών σκούτερ μπορεί έτσι να
αποτελέσει μια πρόσθετη πηγή εισοδημάτων.
Το νέο ηλεκτρικό σκούτερ
EMW 250W/1000 αποτελεί το πιο
προηγμένο τεχνολογικά σκούτερ της
κατηγορίας του, με θύρα φόρτισης
USB, έξυπνο καντράν κ.α. Φορτίζεται
σε οικιακές πρίζες και
διαθέτει αυτονομία έως και 75 χμ.
Είναι ιδανικό για όλους μιας και δε
χρειάζεται δίπλωμα οδήγησης,
όπως το ποδήλατο.
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Για όσους διαθέτουν δίπλωμα 50cc
(μοτοποδήλατου) προτείνουμε το μοντέλο
EMW CARGO. Είναι εξαιρετικό για τη μεταφορά
πρϊόντων, καθώς αντέχει μέχρι 300 κιλά φορτίου
και διαθέτει άφθονους χώρους φόρτωσης.
Η ιδανική επιλογή για την εξυπηρέτηση των
λειτουργικών αναγκών του ξενοδοχείου
(προμήθειες κλπ), αλλά και
για τη μετακίνηση των
επισκεπτών με τις
αποσκευές τους!

Μιλήστε με τη Miele για εξοικονόμηση!
Για την επαγγελματική φροντίδα του ιματισμού σας
η Miele υπόσχεται μείωση του ετήσιου κόστους έως
40% και την εμπιστευόμαστε απόλυτα!
Επενδύστε στη σειρά συσκευών Miele Professional για
εσωτερική πλύση των κλινοσκεπασμάτων και πετσετών του
ξενοδοχείου σας, και απολαύστε ποιοτικά και οικονομικά
οφέλη. Οι επαγγελματικές συσκευές της εταιρείας ξεχωρίζουν
για την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία, την κατασκευαστική
υπεροχή και την εργονομική προσέγγιση.
Με τα πλυντήρια της Miele Professional η καθαριότητα γίνεται
ευκολότερη και τα κόστη μειώνονται έως 40%, σε σχέση με
το να αναλάβουν τη φροντίδα του ιματισμού εξωτερικοί
συνεργάτες. Με την επιλογή της in-house πλύσης, ένα
κατάλυμα κερδίζει επίσης τον απόλυτο έλεγχο της διαδικασίας,
τη διασφάλιση υψηλότερης και σταθερής ποιότητας, τους
ευχαριστημένους πελάτες, την ταχύτητα, την ευελιξία, και
φυσικά τον μικρότερο αριθμό κλινοσκεπασμάτων και πετσετών
που χρειάζεται να διαθέτει.

Τα επαγγελματικά πλυντήρια Miele, χάρη στις
υψηλότερες στροφές παγκοσμίως ελαχιστοποιούν το
υπόλοιπο υγρασίας. Ο πατενταρισμένος, κυψελωτός
κάδος τους εγγυάται τέσσερις φορές μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής του ιματισμού. Ακόμα, η σειρά
Performance Plus προσφέρει 20% εξοικονόμηση
νερού και 30% εξοικονόμηση ενέργειας.
Τα στεγνωτήρια της εταιρείας από την άλλη,
διαθέτουν σύστημα ανακύκλωσης ζεστού αέρα
που επαναχρησιμοποιεί το 60% του αέρα αυτού
και συνεπώς καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Για
τα στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας μάλιστα, η
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας αγγίζει το 60%.
Απευθυνθείτε στη Miele για μια δωρεάν μελέτη
του χώρου σας, πρόταση των κατάλληλων για
το ξενοδοχείο σας συσκευών και υπολογισμό
εξοικονόμησης κόστους!
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Γεμίσε την καφετέρια του καταλύματός σας με αρώματα, καβουρδίζοντας επιτόπου τον καφέ που σερβίρετε στους πελάτες
σας για μια πιο φρέσκια και αυθεντική εμπειρία με το καινοτόμο καβουρδιστήρι U-ROAST Micro Roaster, το οποίο λειτουργεί
αυτοματοποιημένα και προσφέρει ποικιλία επιλογών καβουρδίσματος. Μπορείτε να προμηθευθείτε επίσης κόκκους
πράσινου καφέ εξαιρετικής ποιότητας από φάρμες που τηρούν τους κανόνες βιωσιμότητας.
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Συχνά ο
επαγγελματικός
εξοπλισμός δε
διαθέτει ενεργειακή
σήμανση και οι
περισσότερες συσκευές
καταναλώνουν
τεράστια ποσά
ενέργειας, ειδικά αν χρησιμοποιούνται για
θέρμανση, κλιματισμό ή ψύξη.
Παρ’ όλα αυτά το τοπίο αλλάζει και οι
εταιρίες επαγγελματικού εξοπλισμού
αρχίζουν να προσφέρουν πιο αποδοτικές
ενεργειακά συσκευές υψηλότερης
ενεργειακής κλάσης. Συζητήστε με τους
προμηθευτές σας και σιγουρευτείτε ότι ο
εξοπλισμός που αγοράζετε είναι φιλικός
προς το περιβάλλον!

Στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ στη Θεσσαλονίκη θα βρείτε
τα οικολογικά mini bar Domestic RH430NTE και RH440NTE.
Είναι κομψά, αθόρυβα και κλάσης Α+ για χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας και εξοικονόμηση.

Μειώστε τα απορρίμματα σερβίροντας βαρελίσια μπύρα
σε ποτήρια στο μπαρ και την καφετέρια του ξενοδοχείου
σας. Στην ΑΤΤΙΚΑ ΕΠΕ θα βρείτε τους ψυκτικούς πύργους
μπύρας Celli. Διατίθενται σε οικολογικές συσκευασίες.

Για την καλοκαιρινή σεζόν προμηθευτείτε την
παγωτομηχανή Gelmatic από την Enter Italian. Οι
μηχανές παράγονται με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την
εξοικονόμηση ενέργειας.
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Γλυκάνετε τους επισκέπτες σας με φρέσκιες βάφλες
φτιαγμένες στην επαγγελματική βαφλιέρα της Fafas Food
Products, με ειδικά σχεδιασμένες οικολογικές ηλεκτρονικές
πλακέτες και απουσία μόλυβδου στις κολλήσεις.

Προμηθευτείτε από την Bambas Frost με έδρα την
Κοζάνη επαγγελματικά ψυγεία που χρησιμοποιούν το
οικολογικό ψυκτικό υγρό R290 και μόνωση με οικολογική
πολυουρεθάνη (μοντέλα UK70, USK70, US137, PG124).
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Στην Elviomex Alfa θα βρείτε επαγγελματικά πλυντήρια με
χαμηλή κατανάλωση νερού και ρεύματος και εξοικονόμηση
απορρυπαντικού. Προστατέψτε το περιβάλλον και μειώστε
τα λειτουργικά σας έξοδα ταυτόχρονα!

Στην εταιρεία Greco Plast βρήκαμε τις νέες βιοδιασπώμενες
και 100% κομποστοποιήσιμες τσάντες. Κατασκευάζονται
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα από άμυλο φυτικής
προέλευσης και μπορείτε να εκτυπώσετε το λογότυπό σας.

Όχι άλλη πλαστική σακούλα!
Τα ξενοδοχεία δεν μπορούν πια να
κάνουν τα στραβά μάτια... Οφείλουν να
ενσωματώσουν στην πράσινη φιλοσοφία
τους τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων
σακουλών, τόσο για τις ανάγκες
λειτουργίας τους, όσο και για τους
επισκέπτες τους. Μια λεπτομερής έρευνα
στους χώρους του ξενοδοχείου είναι
απαραίτητη για να εντοπιστούν τα σημεία
όπου χρησιμοποιούνται πλαστικές
σακούλες και να αντικατασταθούν με
περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον
λύσεις.

Χρησιμοποιήστε στο gift shop του καταλύματός σας
αποκλειστικά οικολογικές συσκευασίες και σακούλες. Στην
εταιρεία Τsanis θα βρείτε πολλές επιλογές ανακυκλώσιμων
και βιοδιασπώμενων υλικών για να σχεδιάσετε τις δικές σας.

Οι σακούλες απορριμμάτων που πωλούνται
στην αγορά επιβαρύνουν λιγότερο το
περιβάλλον, καθώς έχουν το κατάλληλο
σχήμα και βάρος. Ακόμα καλύτερα,
ορισμένες παράγονται από ανακυκλωμένα
και ανακυκλώσιμα υλικά, όπως το χαρτί.
Και φυσικά, μια εξαιρετική οικολογική
λύση για τη μείωση των
απορριμμάτων που παράγει
η επαγγελματική κουζίνα
ενός καταλύματος αποτελεί
η ανακύκλωση και η
κομποστοποίηση για την
οργανική ύλη.
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Κεράστε νερό χωρίς πλαστικό!
Στη HORECA χαρήκαμε ιδιαίτερα που γνωρίσαμε
τις εταιρείες Αγροδομή - Κακαβά Μ&Ζ και Eco
Life - Life Green! Τα οικολογικά προϊόντα τους
συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος
μέσω της μείωσης των πλαστικών μπουκαλιών
και ενθαρρύνουν την κατανάλωση φυσικού
νερού βρύσης.
Η Αγροδομή διαθέτει μια σειρά συσκευών παροχής
φιλτραρισμένου νερού για γέμισμα μπουκαλιών, η οποία
μπορεί να τοποθετηθεί στους εσωτερικούς και εξωτερικούς
κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων. Η σειρά EZH20
Bottle Filling Stations περιλαμβάνει συσκευές με ψύκτη ή
χωρίς, για παροχή κρύου ή φυσικού φιλτραρισμένου νερού.
Χάρη στην οθόνη ένδειξης του αριθμού των πλαστικών
μπουκαλιών ½ λίτρου που έχουν εξοικονομηθεί, το
ξενοδοχείο και οι επισκέπτες του μπορούν να δουν στην
πράξη τα αποτελέσματα της πράσινης αυτής πρακτικής.
Η Eco Life-Life Green παράγει οικολογικά μπουκάλια με μοντέρνο σχεδιασμό, από ανοξείδωτο ατσάλι, χωρίς δισφαινόλη και
καρκινογόνες ουσίες. Διαθέστε τα στο πωλητήριο του καταλύματός σας και προτρέψτε τους επισκέπτες σας να αποκτήσουν
το δικό τους οικολογικό μπουκάλι και να το γεμίζουν στις συσκευές παροχής φιλτραρισμένου νερού που θα εγκαταστήσετε
στους χώρους σας. Έτσι θα ενυδατώνονται στις δραστηριότητες στη φύση και θα προστατεύουν το περιβάλλον!
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Σερβίρετε 100% οικολογικά...

H Ecopacking, ελληνική εταιρεία με οικολογικά είδη εστίασης, παρουσίασε στη HORECA τη μεγάλη γκάμα προϊόντων
της. Μεταξύ πολλών άλλων, ξεχωρίσαμε τα 100% οικολογικά πιάτα από φοινικόφυλλα και σκεύη από ζαχαροκάλαμο,
αδιάβροχα, ανθεκτικά και ασφαλή για κρύα και ζεστά τρόφιμα. Πρόκειται για φυσικές πρώτες ύλες: τα φοινικόφυλλα είναι
πεσμένα φύλλα από φοίνικες που συλλέγονται, διαλέγονται και επεξεργάζονται, ενώ τα σκεύη και πιάτα από ζαχαροκάλαμο
φτιάχνονται από τα υπολείμματα του φυτού μετά την επεξεργασία του σε ζάχαρη.
Μια ακόμα οικολογική επιλογή αποτελούν τα κύπελλα από χαρτόνι με επίστρωση από το
βιοδιασπώμενο PLA και τα διαφανή ποτήρια αποκλειστικά από PLA. Το βιοπλαστικό PLA παράγεται
από τη φωτοσύνθεση του καλαμποκιού που μετατρέπεται σε άμυλο και στη συνέχεια στο κοκκώδες
υλικό. Τέλος, μας εντυπωσίασαν τα επαναχρησιμοποιούμενα καλαμάκια από βοροσιλικό γυαλί σε
διάφανη και πολύχρωμη εκδοχή, καθώς και τα καλαμάκια μιας χρήσης από PLA. Πολλές εξαιρετικές
εναλλακτικές για να μειώσουμε το πλαστικό και να προστατέψουμε το περιβάλλον!
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Προμηθευτείτε οικολογικές χαρτοπετσέτες από την
ελληνική εταιρεία Natural Soft στη Θεσσαλονίκη. Είναι
φτιαγμένες από ανακυκλωμένο οικολογικό χαρτί και
μπορείτε να τυπώσετε το λογότυπό σας.

Τέρμα πια τα πλαστικά καλαμάκια! Η Matrixpack μπορεί να
σας προμηθεύσει με βιοδιασπώμενα καλαμάκια φτιαγμένα
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με πιστοποίηση
κομποστοποιησιμότητας.

Η εταιρεία Crist διαθέτει το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο
εργοστάσιο λευκών ειδών στην Ελλάδα! Επιβραβεύστε την
οικολογική φιλοσοφία της και εμπιστευθείτε την για τον
ιματισμό των τραπεζιών του εστιατορίου σας.

Αν χρησιμοποιείται χάρτινα ποτήρια προμηθευτείτε τα από
την Smart Cup. Τα υλικά επικάλυψης βασίζονται σε πρώτες
ύλες από φυσικές καλλιέργειες ή από ορυκτές πηγές,
διαχειριζόμενες αειφορικά.
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Τα καλαμάκια μπορούν να είναι ακόμα και βρώσιμα! Η
εταιρεία Le Bon Gourmet διαθέτει τα καλαμάκια Sorbos,
φτιαγμένα κυρίως από ζάχαρη, νερό και άμυλο αραβοσίτου,
ανακυκλώσιμα, με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στην TEFACO θα βρείτε ποικιλία οικολογικών επιλογών για
ποτήρια και πιάτα μιας χρήσης, όπως 100% βιοδιασπώμενα
από καλαμπόκι, ζαχαροκάλαμο, μπαμπού, χαρτί craft κ.ά.
όπως επίσης και οικολογικά καλαμάκια από PLA.

Τονίστε την οικολογική φιλοσοφία του καταλύματός σας και με τους καταλόγους στο εστιατόριο και την καφετέρια.
Απευθυνθείτε στην εταιρεία menus.gr για να σας σχεδιάσει έναν μοναδικό κατάλογο εκτυπωμένο σε ειδικά οικολογικά
χαρτιά, με ξύλινο εξώφυλλο. Οι κατάλογοι της σειράς Wooden είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί και λειτουργικοί, μιας και τα φύλλα
αντικαθίστανται εύκολα και φυσικά προσφέρουν μια ιδιαίτερη φυσική πινελιά στα τραπέζια σας.
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Η Candia Strom παρουσίασε στη HORECA την συλλογή BODYFIX με στρώματα φτιαγμένα στο χέρι σε όλα τα στάδια
της παραγωγής, με παραδοσιακές τεχνικές και φυσικά υλικά της Μεσογείου. Οι επιλογές σας: Cretan Spirit με κασμίρ και
μπαμπού, Ionian Breeze με βαμβάκι, Athenian Culture με τρίχες καμήλας και latex, Olympus View με βισκόζη επεξεργασμένη
με ελαιόλαδο, Epirus Heritage με latex από κοκοφοίνικα και Aegean Sunset με κοκοφοίνικα και βαμβάκι με μαλλί.
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Είναι το latex φυσικό;
Το φυσικό latex, ή αλλιώς
φυσικό καουτσούκ, είναι
ένα 100% φυσικό προϊόν:
ο χυμός που προέρχεται
από τα τροπικά
καουτσουκόδεντρα. Η
λέξη καουτσούκ σημαίνει
ξύλο που ρέει στη
διάλεκτο των ιθαγενών
του Ισημερινού.
Τα μαξιλάρια της ξενοδοχειακής σειράς της Linea Strom
Latex Classic από φυσικό καουτσούκ - latex αποτελούν μια
υγιεινή και οικολογική επιλογή, μιας και αποτρέπουν την
ανάπτυξη ακάρεων και βακτηρίων.

Στην Dunlopillo βρήκαμε στρώματα και άλλα είδη ύπνου
κατασκευασμένα με το 100% φυσικό υλικό Talalay Latex,
με αντιβακτιριακή, αντιμικροβιακή και αντιαλλεργική
συμπεριφορά, πιστοποιημένα με ISO 9001.

Δεν πρέπει όμως να το μπερδεύουμε με
το συνθετικό καουτσούκ που παράγεται
από το πετρέλαιο!

H ελληνική εταιρεία Elite Strom παράγει το Elite Latex
ανατομικό στρώμα φτιαγμένο εξ’ολοκλήρου από φυσικά
υλικά, όπως το καουτσούκ που προσφέρει φυσικό αερισμό
για άνετο και δροσερό ύπνο.
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Εξοικονομήστε με τα dispenser!
Τα επαναγεμιζόμενα δοχεία με
σαπούνι για τους επισκέπτες και
απολυμαντικά για το προσωπικό
αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο
να μειώσει ένα ξενοδοχείο τη χρήση
πλαστικού, να γίνει πιο οικολογικό
και να εξοικονομήσει χρήματα.
Οι περισσότερες εταιρείες ειδών
καθαρισμού και καλλυντικών
πουλάνε χύμα προϊόντα σε
μεγάλες συσκευασίες για να
γεμίζετε τα δοχεία. Μη ξεχάσετε
να ανακυκλώσετε τις συσκευασίες
αυτές όταν αδειάσουν!

Δοκιμάστε την νέα premium σειρά hotel amenities της
εταιρείας KSD με εκχύλισμα από το εξαιρετικά θρεπτικό
πράσινο τσάι Matcha που προσφέρει ένα εκλεπτυσμένο
άρωμα για μια μοναδική εμπειρία μπάνιου.
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Η Finezza έχει δημιουργήσει τη νέα σταθερή συσκευή
My SPA για σαμπουάν και αφρόλουτρο. Διαθέτει μετρητή
δόσης για οικονομία έως 80% σε σχέση με τα πλαστικά
μπουκαλάκια και φυσικά προστατεύει το περιβάλλον.

Η νέα ελληνική εταιρεία Zealots of Nature ασχολείται με την παραγωγή προϊόντων περιποίησης με υψηλή αισθητική αξία
και φυσικά συστατικά, όπως δηλώνει και το όνομά της. Με βάση το ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο, βότανα και αρωματικά της
ελληνικής φύσης και παραδοσιακές συνταγές έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική σειρά ξενοδοχειακών προϊόντων. Μια ωραία
ιδέα για να τα αναδείξετε είναι να τα τοποθετήσετε στα μπάνια πάνω σε μια βάση ή σε ένα κουτί από μπαμπού της εταιρείας.
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Τα χημικά καθαριστικά:
μολύνουν τα νερά των ποταμών
σκοτώνουν τους οργανισμούς που
έρχονται σε επαφή μαζί τους
προκαλούν στον άνθρωπο αλλεργίες,
αναπνευστικά και δερματικά προβλήματα

Tα οικολογικά καθαριστικά:

Tip!

είναι εξαιρετικά ασφαλή
είναι βιοδιασπώμενα
δεν προκαλούν ερεθισμούς
δεν μολύνουν την ατμόσφαιρα
δεν μυρίζουν
δεν επιβαρύνουν το κτίριο σας
προστατεύουν το περιβάλλον
έχουν ανακυκλώσιμες συσκευασίες

Απευθυνθείτε στη Megacycle αν αναζητάτε μια
ολοκληρωμένη λύση καθαρισμού για το ξενοδοχείο
σας. Η εταιρεία διαθέτει οικολογικά προϊόντα, οπότε μην
αμελήσετε να ζητήσετε αποκλειστικά τη χρήση τους!

Tα χαρτιά υγείας Foxy παράγονται από 100% καθαρή κυτταρίνη, είναι υδατοδιαλυτά και διατίθενται σε ποικιλία τύπων
και αρωμάων. Παράγονται από την ελληνική εταιρεία Libo Care A.E, η οποία εγγυάται την υψηλότερη και καθαρότερη
ποιότητα χαρτιού και πρώτων υλών, στις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, κάτω από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα χαρτιά
διαθέτουν τις πράσινες πιστοποιήσεις EU Ecolabel, FSC, PEFC και ISO14001. Μια εγγυημένα οικολογική επιλογή!
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Πάρτε την ανακύκλωση στα χέρια σας!
Πολλά ξενοδοχεία στη χώρα μας
παραπονιούνται για την έλλειψη κάδων
ανακύκλωσης στην περιοχή τους, μεταθέτοντας
την ευθύνη από τον ιδιοκτήτη. Έτσι όμως ούτε
το πρόβλημα αντιμετωπίζεται, ούτε καλή
εντύπωση δημιουργείται στους επισκέπτες.
Ορισμένα καταλύματα έχουν βρει τη λύση: τοποθετούν
δικούς τους κάδους ανακύκλωσης και μεταφέρουν τα
ανακυκλώσιμα στην κοντινότερη πόλη που διαθέτει
κάδους. Τα νησιωτικά ξενοδοχεία μπορούν να κάνουν
συμφωνίες με ακτοπλοϊκές εταιρείες να πετάνε τα
ανακυκλώσιμα σε κάδους ανακύκλωσης λιμανιών, όπως
ο Πειραιάς και η Ραφήνα.
Τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια με ένα απλό ξέπλυμα
δε μυρίζουν και μπορούν να μείνουν στο χώρο ενός
ξενοδοχείου για μέρες, ακόμα και βδομάδες. Φυσικά,
ένα τέτοιο σύστημα ανακύκλωσης θα κάνει μεγάλη
διαφορά στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
μιας επιχείρησης, θα ικανοποιήσει τους επισκέπτες και
θα την κάνει να ξεχωρίζει ως πρωτοπόρος!

Τοποθετήστε τον νέο κάδο για συλλογή καπακιών της
Molyto και ενισχύστε τις πρακτικές ανακύκλωσής σας. Τα
καπάκια μπορείτε μετά να τα δωρίσετε για να αγοραστούν
ορθοπεδικά βοηθήματα για άτομα με αναπηρίες.
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H Kawacom Hellas είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας του 100% Arabica Ipanema Espresso στην Ελλάδα,
του εξαιρετικού καφέ της Φάρμας Ipanema, πιστοποιημένης με τις εγγυήσεις Fair Trade, UTZ, Rainforest Alliance. Μαζί με
τον Ιpanema Espresso προμηθευτείτε την ολοκληρωμένη σειρά 100% φιλικών προς το περιβάλλον συνοδευτικών (ποτήρια,
δαχτύλιοι, θήκες μεταφοράς κ.α.) της πρωτοβουλίας Ipanema Eco Relief-Eco line for a better World!
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Δροσίστε τους πελάτες σας με ελληνικό ρόδι!
Προτιμώντας τα ελληνικά προϊόντα, ένα κατάλυμα ενισχύει
την τοπική οικονομία και προστατεύει το περιβάλλον,
μειώνοντας το ανθρακικό αποτύπωμα των μεταφορών.
Οι ελληνικοί χυμοί παράγονται με αγνές πρώτες ύλες, όπως τα φρούτα
της ελληνικής φύσης και είναι σαφώς πιο ποιοτικοί και γευστικοί από
τους εισαγόμενους. Και φυσικά οι τοπικοί φυσικοί χυμοί και τα υγιεινά
αναψυκτικά ενθουσιάζουν τους επισκέπτες!
H Οικογένεια Χειμωνίδη καλλιεργεί από το 2006 στους πρόποδες του
όρους Πάικου τρεις εξαιρετικές ποικιλίες ροδιού: τις γλυκές Acco και
Herskovits και τη γλυκόξινη Wonderful. Φροντίζει για την άριστη ποιότητα
των προϊόντων της ακολουθώντας διεθνή πρότυπα ορθής γεωργικής
πρακτικής (Global G.A.P) και καθιερώνοντας ένα ασφαλές σύστημα
διαχείρισης τροφίμων (πιστοποίηση ISO).

Στην πρώτη γραμμή των προϊόντων της
βρίσκεται η σειρά «το ρ», με 100% φυσικούς
φρεσκοστυμμένους χυμούς από ρόδι
χωρίς προσθήκη συντηρητικών, ζάχαρης
ή γλυκαντικών ουσιών. Μια πρωτότυπη
προσθήκη στο πρωινό ενός ξενοδοχείου
θα ήταν και οι αποφλοιωμένοι καρποί
ροδιού, έτοιμοι προς κατανάλωση. Επίσης,
φανταστικές είναι και οι μαρμελάδες της
σειράς, σε συνδυασμούς από ρόδι και σύκο.
Δοκιμάστε τα όλα!
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Η εταιρεία Ovofresco παράγει παστεριωμένα ασπράδια
χωρίς συντηρητικά, για γλυκές και αλμυρές παρασκευές
υψηλής θρεπτικής αξίας στην κουζίνα του ξενοδοχείου σας.
Και μπράβο στην εταιρεία για την ανεπτυγμένη ΕΚΕ της!

Μια καινοτομία της Πτηνοτροφικής Ιωαννίνων είναι τα
Ηπειρώτικα Αυγά για παιδιά, από κότες που τρέφονται
με τροφές εμπλουτισμένες με βιταμίνες A, D, και Ε. Θα τα
εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι γονείς και οι μικροί επισκέπτες σας!

Ειδικά κατά την καλοκαιρινή σεζόν, αλλά και όχι μόνο, το παγωτό αποτελεί μια σχετικά υγιεινή επιλογή γλυκού.
Προμηθευτείτε πρωτότυπες γεύσεις από την Παγωτομανία, ελληνική εταιρεία που παράγει παγωτό από φρέσκο ελληνικό
γάλα, φρούτα εποχής και ξηρούς καρπούς. Τα παγωτά συσκευάζονται σε πιστοποιημένες επαγγελματικές συσκευασίες και
διανέμονται σε όλη την Ελλάδα με ειδικά οχήματα-καταψύκτες.
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Χαροποιήστε τους vegan επισκέπτες σας πρσφέροντάς
τους βιολογικά κρητικά προϊόντα Μαθιουδάκη. Πρόκειται
για το πρώτο εργαστήριο βιολογικών αρτοποιημάτων στην
Ελλάδα που πιστοποιήθηκε από την Vegan Society!

Κάντε υγιεινή προσθήκη στο πρωινό μπουφέ του
ξενοδοχείου σας: προμηθευτείτε μπάρες δημητριακών
αγνά υλικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς και μέλι Χαλκιδικής
της εταιρείας Zeo Bakers στη Θεσσαλονίκη.

Στη HORECA δοκιμάμε επίσης τα παραδοσιακά εδέσματα
από τη Χίο Citrus Άρωμα Μνήμης, αμυγδαλωτά,
μαρμελάδες, λουκούμια και άλλα πολλά με φρέσκα
εσπεριδοειδή από τα κτήματά τους στο νησί.

Επιλέξτε ανάμεσα στη μεγάλη ποικιλία γλυκών της
ελληνικής εταιρείας Εσκιμώ και ξετρελάνετε τους
επισκέπτες σας: πάστες, τάρτες, σιροπιαστά, τούρτες,
μοντέρνα γλυκά σε μπωλάκια και μπουκιές και άλλα πολλά!
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Εμπνευστείτε από τα προϊόντα που είδαμε στη HORECA 2019!

Αρτοποιείο
Τάλιας
Κωακή Γη
Τυροκομική
Σταθώρη
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Τυροκομία
Νάξου

Messolongi
Fields

Αποκτήστε το σήμα Ελληνικό Πρωινό!
To Ελληνικό Πρωινό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδος επιβραβεύει καταλύματα που προσφέρουν σπιτικά
πρωινά με τοπικά συστατικά και συνταγές, υποστηρίζοντας
έτσι την ελληνική γαστρονομία και την τοπική κοινωνία.

Άνεμος

Αλίπαστα
Λαλάς

Γαλακτοκομική
Λέσβου
Σταφιδένιος

Ποτοποιία
Στουπάκη

Ποτοποιία
Κακίτση
Thymeli

Ζαχαροπλαστείο
Βούρος
Το Πατροπαράδοτο

Ζαχαροπλαστείο
Kassaras

La Maison Fine Pastry
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Η βιολογική μπύρα Νήσος All Day, με 100% περισσότερους
αρωματικούς λυκίσκους, ζυθοποιείται με απόλυτα φυσική
διαδικασία με πιστοποιημένες βιολογικές βύνες κριθαριού.
Σερβίρετε την όλη την ημέρα!

Σερβίρετε αυθεντικό ελληνικό καφέ Μερακλής και μυήστε
τους ξένους επισκέπτες σας στην ελληνική παράδοση!
Φτιάχνεται με βάση μια παλιά συνταγή, διαλέγεται στο χέρι
και καβουρδίζεται αργά για λεπτή, δυνατή γεύση.
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Προτιμήστε τα ελληνικά αναψυκτικά! Η εταιρεία Φήμη
από την Κρήτη παράγει αναψυκτικά, ανθρακούχα ποτά και
ice tea με σεβασμό στο περιβάλλον, σε εγκαταστάσεις με
σύγχρονες υποδομές επεξεργασίας λυμάτων.

Σας προτείνουμε τη συλλογή οίνων Αμπελήσιους για το
καλωσόρισμα του ξενοδοχείου σας και τη λίστα κρασιών
του εστιατορίου σας. Τη σειρά υπογράφει η τρίτη γενειά
οινοποιών Γεωργιάδη.

Στη HORECA γνωρίσαμε τη σειρά “Τα μεσογειακά” από
τον Δρόμο του Τσαγιού, με πρωτότυπα τοπικά φρούτα,
μπαχαρικά και βότανα όπως χουρμάδες, μαστίχα Χίου,
φύλλα ελιάς, σύκο, χαρούπι, κάρδαμο και άλλα πολλά.

Πλέον στη χώρα μας επιβάλλεται νομικά η χρήση αποκλειστικά επώνυμου ελαιόλαδου στα τραπέζια των εστιατορίων. Μια
οικολογική λύση αποτελεί το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Pallada σε ατομικές επιστρεφόμενες γυάλινες συσκευασίες, μη
επαναγεμιζόμενες. Το ελαιόλαδο Pallada προέρχεται από τους ελαιώνες του Ακρωτηρίου Χανίων, αποκλειστικά τον καρπό
της Κορωνέϊκης ποικιλίας και παράγεται με ψυχρή έκθλιψη και προδιαγραφές που εξασφαλίζουν ένα άριστο προϊόν.
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Έρχεται στην έκδοση 12 ...
Προμηθευτείτε χωρίς να μολύνετε!
Είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι τα σκάφη, είτε
επιβατικά είτε φορτηγά, μολύνουν σε μεγάλο βαθμό
το περιβάλλον. Το γεγονός αυτό προβληματίζει
έντονα τον τουριστικό τομέα, ο οποίος σήμερα
προσπαθεί να γίνει περισσότερο αειφόρος.
Ο τουρισμός έχει ανάγκη από πιο οικολογικούς
τρόπους μεταφοράς αγαθών και επιβατών, ώστε να
μειωθεί το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμά του.
Η ιστιοπλοΐα είναι ο πιο οικολογικός και καθαρός τρόπος
μεταφοράς. Με αυτό στο νου, η μη-κερδοσκοπική οργάνωση
SailMed λάνσαρε πρόσφατα μια εξαιρετική πρωτοβουλία, την
«Ιστιοπλοϊκή Μεταφορά Φορτίου στο Αιγαίο», η οποία αναβιώνει
την ιστιοπλοΐα ως μέσο μεταφοράς στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.
Η ΜΚΟ ανήκει στο διεθνές δίκτυο Sail Transport Network, το
οποίο επιβλέπει τη μεταφορά βιολογικών προϊόντων στον
Ατλαντικό.
Το 2017 η SailMed δημιούργησε νέους εμπορικούς δεσμούς
μεταξύ των ελληνικών νησιών και το 2018 μετέφερε 1000
λίτρα ελαιόλαδου από την Καλαμάτα στην Ιταλία, μόνο με τη
χρήση αιολικής ενέργειας. Στο δίκτυο της ανήκουν 18 νησιά
του Αιγαίου, στα οποία διευκολύνει τις μεταφορές αγαθών
από τους παραγωγούς στους καταναλωτές. Σήμερα η SailMed
στοχεύει να συνδυάσει τις μεταφορές αγαθών και επιβατών,
εμπλέκοντας τους επιβάτες και τους τουρίστες στα εμπορικά της
δρομολόγια. Επίσης, προσλαμβάνει καπετάνιους και νοικιάζει τα
επαγγελματικά ιστιοφόρα της για τουριστικούς σκοπούς.
Η πρωτοβουλία αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στο
περιβάλλον χάρη στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος
από το εμπόριο και τον τουρισμό, καθώς και να συνδέσει τους
τομείς αυτούς με την βιολογική γεωργία. Επιπλέον, η SailMed
αναβιώνει θαλάσσιους δεσμούς εκατονταετιών ανάμεσα στα
νησιά για να ενισχύσει τις τοπικές νησιωτικές οικονομίες.
Συνεχίζει να υποστηρίζει την αναδυόμενη ιδέα του οικολογικού
ιστιοπλοϊκού τουρισμού, ο οποίος προστατεύει τη θαλάσσια
πανίδα και ενισχύει την οικονομία με το να προωθεί τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις βιολογικές καλλιέργειες.

Αν ανήκετε στο δίκτυο
νησιών της SailMed,
προτείνετε στους επισκέπτες
σας να συμμετέχουν στις
δραστηριότητές της!
Σύντομα οι ιστιοπλοϊκές περιηγήσεις θα είναι
διαθέσιμες στην ecotourism-greece.com.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε;
Αν επιθυμείτε να υποστηρίξετε την
προσπάθεια της SailMed μπορείτε να κάνετε
δωρεές και να ενισχύσετε την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη σας.
Με τις δωρεές χρηματοδοτούνται οι ενοικιάσεις
σκαφών, οι μισθοί και τα γεύματα των καπετάνιων,
καθώς και επιδοτούνται οι μεταφορές τοπικών ή
βιολογικών τροφίμων. Η ΜΚΟ επανεπενδύει τα όποια
κέρδη στην εγκατάσταση ηλιακών πάνελ για τα
σκάφη, στην αναβάθμιση ηλεκτρικών κινητήρων (που
χρησιμοποιούνται μόνο για την προσέγγιση λιμένων)
και στην κατασκευή παραδοσιακών ξύλινων φορτηγών
σκαφών. Τέλος, από τα κέρδη υποστηρίζεται και η
βιώσιμη γεωργία, η βιολογική παραγωγή και οι φιλικές
προς το περιβάλλον χερσαίες μεταφορές.

Παραγγείλτε κι εσείς τα προϊόντα
σας με μηδενικό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα!

Αν επιθυμείτε να προτείνετε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία
Αν επιθυμείτε να προτείνετε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία
απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες στην:
απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες στην:
MEDVENTURE EΠΕ
www.medventure.eu
info@medventure.eu
τηλ: 215 2151725

MEDVENTURE EΠΕ
www.medventure.eu
info@medventure.eu
τηλ: 215 2151725

