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Φέτος ας περάσουμε τις γιορτές με έναν
ακόμα πιο πράσινο τρόπο! Το Green Guide
για Τουριστικές Επιχειρήσεις συγκέντρωσε
εξαιρετικές οικολογικές και παραδοσιακές
επιλογές για την εορταστική περίοδο, οι
οποίες θα βελτιώσουν το πράσινο προφίλ
των ξενοδοχείων και θα αρέσουν πολύ στους
επισκέπτες.
Ευχόμαστε το 2019 να φέρει ένα ακόμα
μεγαλύτερο κύμα αειφορίας στον τουρισμό.
Καλές γιορτές και ευτυχισμένο το νέο έτος!

Στολίστε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ή καραβάκι σας με
οικολογικά στολίδια από ξύλο για να δώσετε μια ζεστή,
φυσική αίσθηση στους χώρους του καταλύματός σας και να
προβάλετε ένα οικολογικό μήνυμα στους επισκέπτες σας.

Χρησιμοποιήστε λαμπάκια LED με χαμηλή κατανάλωση
ενέργειας από το Ledokosmos.gr για να φωτίσετε το
Χριστουγεννιάτικο δέντρο, το τζάκι και τους τοίχους των
δωματίων σας. Μην ξεχνάτε τον χρονοδιακόπτη!

Και αν φέτος στολίζατε ένα δέντρο από χαρτόνι; Η ελληνική
εταιρεία Papercuts έχει δημιουργήσει μια μοναδική σειρά
χάρτινων συναρμολογούμενων ελάτων, με μοντέρνα
εμφάνιση και πλήρως ανακυκλώσιμων.

Κάντε την αρχή αυτές τις γιορτές και εξοπλίστε το gift
shop του καταλύματός σας αποκλειστικά με οικολογικές
συσκευασίες. Στην εταιρεία Tsanis θα βρείτε χειροποίητες
τσάντες από οικολογικό ανακυκλωμένο χαρτί.

Ένα ζεστό ρόφημα συνοδεύει τέλεια τις περιηγήσεις στα
τοπόσημα και τη φύση της περιοχής σας. Σερβίρετέ το σε
χάρτινα βιοδιασπώμενα κύπελλα από την ecopacking ή
γεμίστε απευθείας τα θερμός των επισκεπτών σας.

Προσφέρετε μια οικολογική εμπειρία ύπνου στους
επισκέπτες σας με τα παπλώματα Hollofil Eco 200
της Dacron με γέμιση από σιλικονούχο πολυεστέρα,
πιστοποιημένη με το οικολογικό σήμα της ΕΕ.

Μια νέα οικολογική ιδέα για τη θέρμανση και τη δημιουργία σπιτικής ατμόσφαιρας στα δωμάτια του καταλύματός σας
αποτελούν τα τζάκια βιοαιθανόλης. Τοποθετούνται εύκολα μιας και δεν απαιτούν καμινάδα ή αεραγωγό, στο δάπεδο ή
στον τοίχο, δεν εκπέμπουν καπνό και δεν ξηραίνουν την ατμόσφαιρα. Τα οικολογικά τζάκια βιοαιθανόλη Biofire κάνουν τη
διαφορά με τον μοντέρνο σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά τους.

Στην Nimbus Candles θα βρείτε 100% βιοδιασπώμενα,
φυσικά κεριά σόγιας σε κομψά ανακυκλώσιμα δοχεία με
φυσικά βαμβακερά φυτίλια που δεν περιέχουν μόλυβδο ή
άλλα μέταλλα.

Προσφέρετε μια υγιεινή εμπειρία μπάνιου στους επισκέπτες
σας με φυσικά προϊόντα περιποίησης Nature με βιολογικά
εκχυλίσματα ροδιού & μελιού και σαπούνια ελαιόλαδου.

Μια οικολογική μοκέτα από φυσικές ίνες, σε γήινες
αποχρώσεις θα προσδώσει ζεστασιά και χαρακτήρα στους
χώρους του ξενοδοχείου σας. Πολλές επιλογές θα βρείτε
στη Viokets AΦΟΙ Χατζηαγάπογλου.

Στο κατάστημα Naxos Art στη Χώρα Νάξου θα βρείτε
κιλίμια από100% οικολογικά ανακυκλώμενα νήματα για να
διακοσμήσετε σε χειμερινό, παραδοσιακό στιλ τα δάπεδα
του καταλύματός σας.

Φέτος εμπλουτίστε το γιορτινό τραπέζι με επιλογές χωρίς
κρέας για να ικανοποιήσετε και τους vegan επισκέπτες σας.
Μια πεντανόστιμη εναλλακτική αποτελούν οι παρασκευές
με κιμά σόγιας Fytro.

Μυήστε τους ξένους επισκέπτες σας στις ελληνικές
παραδόσεις προσφέροντας χειροποίητο Χριστόψωμο, το
βασικό ψωμί του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, ζυμωμένο
με ειδικά άλευρα από τους Μύλους Λούλη.

Η ελληνική παράδοση στο εορταστικό τραπέζι
περιλαμβάνει συνταγές με βάση το χοιρινό κρέας.
Προτιμήστε βιολογικό χοιρινό από την αρκαδική
οικολογική φάρμα Α-Farm.

Μια πρωτότυπη Χριστουγεννιάτικη λιχουδιά που οι
επισκέπτες σας δε θα έχουν δοκιμάσει ξανά είναι τα
Μανιάτικα Λαλάγγια. Θα τα βρείτε συσκευασμένα από τα
Αρτοποιεία Παπαδάκου.

Η βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής της οικογένειας Μπουζάνη
Μέλισσα στη Νεάπολη Βόλου φημίζεται για τους πιο
νόστιμους κουραμπιέδες. Αν το κατάλυμά σας βρίσκεται
στην περιοχή, δοκιμάστε τους οπωσδήποτε!

Στην εταιρεία ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ θα βρείτε μεταξύ άλλων βιολογικά
ελαφρά ψημένα αμύγδαλα που παράγονται στον Κίσσαβο,
διαλέγονται χειρωνακτικά και αλατίζονται με αλάτι
Μεσολογγίου από τον παραγωγό Κ. Μητροδήμο.
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Προμηθευτείτε τη φετινή βασιλόπιτα από το
ζαχαροπλαστείο Divan στην Αθήνα και επιλέξτε ανάμεσα
σε παραδοσιακή πολίτικη με μαστίχα και μαχλέπι ή σε πιο
μοντέρνα εκδοχή κέικ.

Τι καλύτερο για Χριστουγεννιάτικο αναμνηστικό δωράκι
από ένα ωραίο κουτί βραβευμένους κουραμπιέδες;
Προμηθευτείτε τους για το πωλητήριό σας από την
Βικελίδης - Χρυσανθίδης Α.Β.Ε.Ε. στη Ν.Καρβάλη Καβάλας.

Οι γιορτές και η αρχή του νέου χρόνου είναι μια καλή ευκαιρία να ενισχύσει ένα
κατάλυμα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του υποστηρίζοντας έναν οργανισμό
που προωθεί την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος. Με τον τρόπο
αυτό μπορείτε να προβάλλετε την πράσινη φιλοσοφία σας και ένα πράσινο
μήνυμα στους επισκέπτες σας. Μην ξεχάσετε να τονίσετε τις πρωτοβουλίες σας
στο διαδίκτυο και στο χώρο του καταλύματός σας.
WWF
Φροντίζει την εντυπωσιακή ελληνική βιοποικιλότητα, η οποία περιλαμβάνει
σπάνια είδη όπως ο αργυροπελεκάνος, η καρέτα - καρέτα και η μεσογειακή
φώκια.
Greenpeace
Το ελληνικό γραφείο της Greenpeace λαμβάνει δράση για την επίλυση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας μας σε τρεις πυλώνες: Κλιματική
αλλαγή / Ενέργεια, Μεταλλαγμένα, Θαλάσσια οικολογία.
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
Η ΜΚΟ «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» είναι ο προστάτης της ελληνικής άγριας πανίδας. Τα ζώα
που προστατεύει είναι το αγριόγιδο, το τσακάλι, η καφέ αρκούδα, το ελάφι, το
ζαρκάδι, ο λύκος, ο ελληνικός ποιμενικός σκύλος και η ευρασιατική βίδρα, ένα
από τα πλέον απειλούμενα θηλαστικά της Ευρασίας.
ECOCITY
Ένας εθελοντικός οργανισμός για το αστικό περιβάλλον, το ECOCITY προωθεί
ιδέες όπως η μετακίνηση με ΜΜΜ, η φροντίδα των χώρων πρασίνου και η
αύξησή τους και η σωστή διαχείριση / ανακύκλωση των σκουπιδιών.
Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία
Παρέχει κτηνιατρικές υπηρεσίες και συνεργάζεται με ΟΤΑ και δημόσιες
υπηρεσίες προς επίλυση προβλημάτων των ζώων και προβλημάτων που
σχετίζονται με ζώα.
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
H δράση της ΕΕΠΦ χωρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: περιβαλλοντική εκπαίδευση,
προγράμματα προστασίας της φύσης, ευαισθητοποίηση του κοινού και
παρεμβατική προστασία δηλαδή καταγγελίες κι επισημάνσεις για ελληνικά και
ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά λάθη.
Mom
Η MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας
είναι ΜΚΟ που ασχολείται με την προστασία της μεσογειακής φώκιας και την
προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας.
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Το βραβευμένο βιολογικό κρασί Κώδιξ Ερυθρός από το
Κτήμα Ζαχαριουδάκη στην Κρήτη μπορεί να συνοδέψει
τέλεια εορταστικά πιάτα με κόκκινο κρέας, καθώς και
πιατέλες τυριών και αλλαντικών.

Μια ωραία ιδέα δώρου για το πωλητήριο του ξενοδοχείου
σας αποτελεί η συσκευασία δώρου με μελαχρινή σταφίδα
με το σήμα Wise Greece, μια κίνηση που αναδεικνύει την
ελληνική διατροφή και παράγει κοινωνικό έργο.

Μια κούπα τσάι του βουνού θα ζεστάνει τους επισκέπτες
σας μεταφέροντας τους τις γεύσεις και τα αρώματα της
ελληνικής γης. Εξαιρετικό βιολογικό τσάι του βουνού θα
βρείτε από την Thea terra στην Καλαμπάκα.

Η εταιρεία ΠΑΠ Foods διαθέτει χονδρικά παραδοσιακά
Χριστουγεννιάτικα γλυκά, μελομακάρονα, κουραμπιέδες,
δίπλες κ.ά. για να κερνάτε τους επισκέπτες σας κατά την
εορταστική περίοδο.

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

