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Το Green Key, ένα οικολογικό τουριστικό 
σήμα, βραβεύει τουριστικές μονάδες για την 
ευαισθητοποίηση τους για το περιβάλλον. Κερδίζοντας 
το Green Key ένα κατάλυμα ενισχύει το πράσινο προφίλ 
του και προσελκύει περισσότερους επισκέπτες.

Η εταιρία COSMOCERT είναι ένας αμιγώς ελληνικός 
φορέας πιστοποίησης που πρωτοπορεί στην 
πιστοποίηση/ κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων 
σε αστέρια και κλειδιά. 

Η συμβουλευτική εταιρεία Chatzichristos &Partners 
θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε ένα Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 
14001:2004 που θα  βελτιώσει την περιβαλλοντική 
εικόνα της επιχείρησής σας.

Το ecotourism-greece.com είναι η μεγαλύτερη 
ιστοσελίδα για τον αειφόρο ελληνικό τουρισμό, με 
δυναμική παρουσία στα social media και σελίδα στο 
facebook με πάνω από 15.000 μέλη, ιδανική για την 
προβολή πράσινων ξενώνων και μικρών ξενοδοχείων. 

To CO2NS/WEBSITE αποτελεί ένα πρωτοποριακό 
προϊόν της Green Evolution SA. το οποίο μελετά 
και ουδετεροποιεί το ανθρακικό αποτύπωμα της 
ιστοσελίδας σας , δηλώνοντας έμπρακτα τον αειφόρο 
χαρακτήρα της επιχείρησης σας!

Τα ξενοδοχεία που αποκτούν το σήμα «Bike Friendly 
Hotel» της ΝΑΤΤΟΥΡ σε συνεργασία με την Ελληνική 
Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.) προσφέρουν 
προσαρμοσμένες υπηρεσίες στις καθημερινές 
απαιτήσεις των φίλων της ποδηλασίας.

Και το ρεύμα μπορεί να έχει πράσινη πιστοποίηση

Έχετε ποτέ ακούσει τον όρο Εγγυήσεις Προέλευσης;

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πιστοποιητικό που εκδίδει ο ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ), ο οποίος ρυθμίζει τον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό είναι μια απόδειξη για την προέλευση 
του ρεύματος που φτάνει στους παρόχους.

Ο ΛΑΓΗΕ - προς τιμήν του - δημιούργησε και το πιστοποιητικό Εγγυήσεις Προέλευσης από 
ΑΠΕ για το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Μια 
επιχείρηση μπορεί να ζητήσει από τον πάροχό της να την εφοδιάζει μόνο με ρεύμα 
από ΑΠΕ.

Με έμπνευση αυτό στην τροχιά της αειφορίας φαίνεται ότι 
μπαίνει σιγά - σιγά η ΔΕΗ, μια εταιρεία που μέχρι πρότινος είχε 
τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Η ΔΕΗ από εδώ και το εξής 
θα «εξοπλίζει» με το λογότυπο Greenpass όσες επιχειρήσεις 
στηρίζουν τις ΑΠΕ και συνεισφέρουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος.

Με αυτόν τον τρόπο οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν ένα ακόμη προσόν 
προς οικοδόμηση του πράσινου προφίλ τους. Και όσες τουριστικές επιχειρήσεις αποκτήσουν 
το λογότυπο Greenpass δεν θα πρέπει να αμελήσουν την προβολή αυτής της καλής 
πρακτικής μέσω διαδικτύου και social media μιας και συνεχώς μεγαλώνει ο αριθμός των 
τουριστών και καταναλωτών που στηρίζουν αποκλειστικά πράσινες επιχειρήσεις.

νέο!

http://bit.ly/2sU33h5
http://bit.ly/2rauQYY
http://bit.ly/2sU0mMb
http://bit.ly/2ratQUK
http://bit.ly/2rmPbtx
http://bit.ly/2sTTyhx
http://bit.ly/2sTTyhx
http://bit.ly/2rRW1L2
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Οι Καθαρές Θάλασσες είναι μια εκστρατεία της 
Medasset, του Μεσογειακού Συνδέσμου για τη Σωτηρία 
των Θαλάσσιων Χελωνών, με στόχο την καθαριότητα 
των ελληνικών παραλιών. Τα ξενοδοχεία μπορούν να 
λάβουν μέρος με συνεισφορές, που ξεκινούν από 50€.

Τα Μονοπάτια της Ελλάδας ειδικεύονται στο 
άνοιγμα και τη σηματοδότηση μονοπατιών πεζοπορίας 
σε όλη τη χώρα. Απευθύνονται στους δήμους και τα 
ξενοδοχεία, που επιθυμούν να εντάξουν την πεζοπορία 
και την ποδηλασία στην περιοχή τους.

H πρωτοποριακή πλατφόρμα Kindtraveler 
προσφέρει μειωμένες τιμές ξενοδοχειακών δωματίων 
με αντάλλαγμα μια φιλανθρωπική δωρεά εκ μέρους 
του πελάτη. Εντάξτε το κατάλυμά σας και στηρίξτε 
τη νέα αυτή κίνηση στον κόσμο του τουρισμού.

Ενταχθείτε κι εσείς στο Bookdifferent, μια 
ιστοσελίδα κρατήσεων με πράσινα καταλύματα 
και προορισμούς, η οποία σε συνδυασμό με την 
προώθησή σας, στηρίζει οικολογικές οργανώσεις.

Η εταιρεία Nelios εκτός από τη δημιουργία ιστοσελίδων 
μπορεί να σας διαθέσει το σύστημα διαχείρισης 
κρατήσεων Hands Free Hotelier, το οποίο θα σας 
εξυπηρετήσει στον τομέα του marketing και των 
πωλήσεων.

Tip! 
H νέα παγκόσμια τάση στον 

αειφόρο τουρισμό είναι η στήριξη 
οικολογικών και φιλανθρωπικών 
οργανώσεων παράλληλα με την 

κράτηση ενός ξενοδοχειακού 
δωματίου. Ενταχθείτε σε σχετικές 

πλατφόρμες και τονώστε 
τον πράσινο και κοινωνικά 

ευαισθητοποιημένο χαρακτήρα 
της επιχείρησής σας.

Αειφόρος τουρισμός: Ένα βήμα μετά τον οικοτουρισμό

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που το κλίμα, τα φυσικά τοπία και οι δυνατότητές της για παροχή φιλικών στο 
περιβάλλον δραστηριοτήτων στη φύση θα μπορούσαν να την είχαν κάνει κορυφαία στο κομμάτι του 
αειφόρου τουρισμού. Δυστυχώς όμως η πατρίδα μας δεν έχει μπει ακόμα δυνατά στο παιχνίδι 
αυτής της παγκόσμιας τουριστικής τάσης.

Αυτό φαίνεται και από το ό,τι πολλοί λανθασμένα ταυτίζουν τον αειφόρο τουρισμό με τον οικοτουρισμό 
και τον αγροτουρισμό. Σίγουρα οι δυο τους ανήκουν στο φάσμα του αειφόρου τουρισμού αλλά όχι 
μόνοι τους. Δεν αρκεί ένα τουριστικό προϊόν να είναι οικολογικό για να είναι αειφόρο. Οι τρεις 
πυλώνες που όλοι μαζί συγκροτούν τον αειφόρο τουρισμό είναι ο περιβαλλοντικός, ο οικονομικός και 
ο κοινωνικός – πολιτιστικός.

Ο περιβαλλοντικός πυλώνας έχει να κάνει με τη διατήρηση του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας 
αλλά και της κληρονομιάς μιας περιοχής. Οι παραλίες, τα δάση αλλά και τα κατασκευασμένα από τον 
άνθρωπο μνημεία (ιστορικά κτίρια, αρχαιολογικοί χώροι, πέτρινα γεφύρια κλπ) πρέπει να διασφαλίζονται 
για τις μελλοντικές γενιές.

Ο οικονομικός πυλώνας φυσικά αφορά τα χρήματα. Αυτά μπορούν να παίξουν ασυναγώνιστο ρόλο 
στο να γίνει ένας τόπος αειφόρος τουριστικά. Η μείωση των οικονομικών διαρροών προς το εξωτερικό, 
η επένδυση των χρημάτων στην τοπική κοινωνία και η τουριστική επιχειρηματικότητα από ντόπιους 
κατοίκους μιας περιοχής συνθέτουν τον παραπάνω πολύτιμο ρόλο.

Ο κοινωνικός – πολιτιστικός πυλώνας αποτελείται από τις κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις που 
οι τουρίστες δημιουργούν στο μέρος που επισκέπτονται π.χ. κυκλοφοριακή συμφόρηση, συνωστισμός 
σε δημόσια μέρη ή το χειρότερο… Να εξαλειφθούν κάποιες τοπικές παραδόσεις λόγω του τουρισμού. 
Η αειφορία έρχεται να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού και να επιβάλει 
οπωσδήποτε τη διατήρηση των παραδόσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν και οι επισκέπτες βιώνοντας 
αυθεντικές, εκπληκτικές και πρωτόγνωρες εμπειρίες.

Αφού μια επιχείρηση ή ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πραγματοποιήσει αειφόρες 
τουριστικές δράσεις σύμφωνα με τους τρεις παραπάνω πυλώνες, θα μπορούσε να τις διαδώσει και 
να τις προβάλει, ώστε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του. Κι αυτό, διότι αποτελούν δράσεις 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που τονώνουν το αειφόρο προφίλ του όπως επιβάλουν οι 
ανάγκες της αγοράς στις μέρες μας.

Το μέλλον 
είναι αειφόρο!

νέο!

νέο!

http://bit.ly/2rlLp8t
http://bit.ly/2rVvqNg
http://bit.ly/2rquOLZ
http://bit.ly/2rVgbE0
http://bit.ly/2sX7CXU


To We do local είναι ένα πρότυπο πιστοποίησης 
επιχειρήσεων. Είναι μία φιλοσοφία κάτω από την οποία 
μία επιχείρηση λειτουργεί:
• Διαδίδοντας τα τοπικά ήθη και έθιμα
• Παρουσιάζοντας την τοπική κουζίνα
• Υποστηρίζοντας τους τοπικούς παραγωγούς
• Με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία
• Στηρίζοντας το τοπικό εργατικό δυναμικό 
Μια επιχείρηση που πιστοποιείται καλύπτει την 
ανάγκη της να προσφέρει ένα προϊόν διαφορετικό, με 
ουσία, και ποιότητα, καθώς επίσης και να στηρίξει την 
οικονομία και τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας. Π
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Λάθος μήνυμα = Λιγότεροι πελάτες

Φανταστείτε…
Επισκέπτες της Ελλάδας από το εξωτερικό φτάνουν για πρώτη φορά στη χώρα μας 
ενθουσιασμένοι που θα γνωρίσουν τα ελληνικά αξιοθέατα, τη φύση και τον πολιτισμό 
μας. Παράλληλα ανυπομονούν για τη στιγμή που θα δοκιμάσουν γεύσεις όπως το ούζο, 
ο μπακλαβάς ή το σπετσοφάι. Γεύσεις που μέχρι εκείνη την ημέρα είχαν ακουστά μονάχα. 
Πηγαίνουν σε ένα ελληνικό εστιατόριο και διαβάζοντας το μενού δυσκολεύονται λόγω λάθος 
γραμματοσειράς, λάθος σχεδιασμού και πολύ αποτυχημένης μετάφρασης στα αγγλικά.

Έπειτα θέλοντας να γνωρίσουν τα ντόπια προϊόντα (π.χ. γλυκά του κουταλιού ή παστέλια) 
επισκέπτονται τα αντίστοιχα καταστήματα και απογοητεύονται από συσκευασίες με 
κακόγουστες ετικέτες. Αν μάλιστα υποθέσουμε ότι πριν έρθουν στην Ελλάδα είχαν μπει για 
να ενημερωθούν σε ιστοσελίδες με δύσχρηστα γραφιστικά και ελλιπείς πληροφορίες δεν θα 
αργήσουμε να σιγουρευτούμε ότι η τελική τους ελληνική εμπειρία θα έχει αρνητικό πρόσημο 
και δεν θα ξανάρθουν εδώ.

Όμως…
Σε περίπτωση που οι εξαίρετες τοπικές σπεσιαλιτέ συνδυάζονται με τον σωστό κατάλογο… 
Τα πρωτότυπα για τους ξένους ντόπια προϊόντα φέρουν αντίστοιχα πρωτότυπες επιγραφές… 
Και η αισθητική των αρχαίων μας μνημείων ταιριάζει με την αισθητική των τουριστικών 
ιστοσελίδων… Οι επισκέπτες μας θα μας ευγνωμονούν για την εμπειρία που τους 
προσφέραμε και θα επισκεφτούν ξανά και ξανά τόσο τη χώρα όσο και τις επιχειρήσεις 
που τους ικανοποίησαν.

Εσείς θέλετε να βάλετε την επιχείρησή σας στη λίστα των σωστών και πετυχημένων 
επιχειρήσεων;

Για να ξεκινήσει μια τουριστική επιχείρηση την πορεία της στην τουριστική περίοδο 2017 
δεν υπάρχει κανένα ισχυρότερο όπλο από τον κατάλληλο γραφιστικό σχεδιασμό και τα 
σωστά μηνύματα (π.χ. ένα δυνατό Call to Action). Όπως δείχνουν οι έρευνες ένα φυλλάδιο, 
ένα μενού, μια επιγραφή ή ένα site με καλαίσθητα και ελκυστικά γραφιστικά και άψογα 
αγγλικά εύκολα αυξάνει την πελατεία μιας επιχείρησης.

Η ομάδα μας εδώ και χρόνια μέσα από το υλικό που 
δημιουργεί μεταφέρει στους μελλοντικούς επισκέπτες 
της Ελλάδας τα αισθήματα και τις εμπειρίες που 
θα βιώσουν ερχόμενοι εδώ και επισκεπτόμενοι τα 
ελληνικά καταλύματα, εστιατόρια και καταστήματα. 
Ο επαγγελματίας γραφίστας μας και ο αγγλόφωνος 
κειμενογράφος μας ενώνουν τις δυνάμεις τους και 
απογειώνουν την εικόνα κάθε τουριστικής επιχείρησης.

Για να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να σας προβάλουμε 
ελάτε σε επαφή μαζί μας.
MEDVENTURE ΕΠΕ

Tip! 
Μη ξεχνάτε να τονίζετε 

τις οικολογικές 
και εναλλακτικές 

δραστηριότητες, αλλά 
και τη βιοποικιλότητα 

του τόπου σας στις 
ιστοσελίδες και το έντυπο 

υλικό σας. Οι πελάτες 
ψάχνουν εμπειρίες!

http://bit.ly/2rVCZnf
http://bit.ly/2s5FNg1


Η εταιρεία Xenias Hellas δημιούργησε τη σειρά 
Αloe Vera των 40 ml, έναν πολύτιμο σύμμαχο που 
προστατεύει το δέρμα, το βοηθά να ενυδατωθεί 
και του προσφέρει αποτελεσματική αντιοξειδωτική 
δράση. Π
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Δοκιμάστε τα φυσικά καλλυντικά της σειράς “elia 
NATULINE” της εταιρίας BODYFARM από την Κρήτη, 
με 100% βιολογικό ελαιόλαδο και aloe vera. 

Τα παραδοσιακά σαπούνια ελαιόλαδου και 
πυρηνέλαιου Κνωσσός αποτελούν μια εξαιρετική 
φυσική πρόταση, μιας και δεν περιέχουν χημικά 
συντηρητικά η χρωστικές ουσίες και παράγονται με 
τον παραδοσιακό τρόπο.

νέο!

Σαπούνι ελαιολάδου: 
Φανταστική επιστροφή στο αγνό παρελθόν

Το σαπούνι, αυτό το διαχρονικό και αξιόπιστο προϊόν περιποίησης σώματος, ήταν ανέκαθεν τόσο 
σημαντικό και τόσο συνδεδεμένο με την καθημερινότητα των Ελλήνων που έχει τη θέση του ακόμα και 
μέσα στην ελληνική μυθολογία. Σύμφωνα με τη μυθολογία λοιπόν το σαπούνι εφευρέθηκε στην 
αρχαία Ελλάδα και μάλιστα στο ασύγκριτης ομορφιάς νησί της Λέσβου.

Σήμερα η σαπωνοποιία είναι μια τέχνη, η οποία ασκείται από αμέτρητα εργαστήρια σε όλη τη χώρα. 
Και φυσικά τα πλέον αξιόλογα σαπούνια είναι όσα έχουν ως πρώτη ύλη τους το πιο χαρακτηριστικό 
παράγωγο της ελληνικής γης: Το ελαιόλαδο.

Ο παραδοσιακός τρόπος κατασκευής των σαπουνιών ελαιολάδου εγγυάται την αγνότητα και την 
εξαιρετική ποιότητα των συγκεκριμένων προϊόντων. Σε αυτά, τα χημικά είναι ανύπαρκτα και αντιθέτως 
είναι εμποτισμένα με μαγικά ελληνικά αρώματα και θρεπτικά βότανα όπως το γιασεμί, το χαμομήλι και 
η λεβάντα.

Κάθε τουριστική επιχείρηση αλλά και κάθε ιδιώτης οφείλει να είναι υποστηρικτικός απέναντι στα ελληνικά 
σαπωνοποιεία καθώς η συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελείται από οικογενειακές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Έτσι στηρίζοντάς τες στηρίζουμε το πιο νευραλγικό κομμάτι της οικονομίας, το 
οποίο σήμερα μας έχει περισσότερη ανάγκη από ποτέ.

Τα φυτικά υλικά και η ανόθευτη σύσταση καθιστούν τα σαπούνια από ελαιόλαδο ιδανικά προϊόντα 
καθαρισμού. Σε περίπτωση που έχετε κάποια τουριστική επιχείρηση μην ξεχνάτε ότι η προτίμηση 
τέτοιων ελληνικών προϊόντων αποτελεί μια σπουδαία καλή πρακτική. Μην ξεχάσετε να τη διαδώσετε 
μέσω διαδικτύου και social media.

Τα χειροποίητα παραδοσιακά σαπούνια Verolive από 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και κρητικά βότανα και 
αιθέρια έλαια θα κάνουν το μπάνιο που προσφέρεται 
στο κατάλυμά σας μια ξεχωριστή εμπειρία. 

O Ελαιώνας Γιαννακόπουλου παράγει από το 
βιολογικό του ελαιόλαδο με την παραδοσιακή ψυχρή 
μέθοδο (χωρίς πρόσθετα) το χειροποίητο σαπούνι 
ελαιολάδου. Επιλέξτε το για να κάνετε τη διαφορά 
με τα μπάνια του καταλύματός σας. 

Η εταιρία KSD παράγει μια εξαιρετική σειράς 
προϊόντων ατομικής περιποίησης για ξενοδοχεία με 
βάση το ελληνικό μέλι. Παράγονται εξ’ ολοκλήρου 
στην Ελλάδα, με τις καλύτερες ελληνικές πρώτες 
ύλες και αγνά, φυσικά συστατικά.

νέο!

νέο!

νέο!

http://bit.ly/2snnvtx
http://bit.ly/2rlKaX0
http://bit.ly/2snNhht
http://bit.ly/2sivA1M
http://bit.ly/2rqiXxr
http://ksdamenities.gr/amenities-%25CE%25BC%25CE%25B5-%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B7%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C-%25CE%25BC%25CE%25AD%25CE%25BB%25CE%25B9-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2581%25CF%258C%25CF%2582-ksd/
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Στον Άγιο Δημήτριο, στις Ράχες Ικαρίας, βρίσκεται το 
Synempe lab, το οποίο παρασκευάζει  προϊόντα 
περιποίησης σώματος από βιολογικό ελαιόλαδο και 
βιολογικά βότανα. 

Δοκιμάστε τις φυτικές σειρές “Green Scent” με 
εκχύλισμα τσαγιού και “Naturelia” με εκχύλισμα 
ελιάς τις εταιρείας Paterakis Hotel Supplies. Η 
εταιρεία σας δίνει την δυνατότητα να προσθέσετε στις 
προσεγμένες συσκευασίες το δικό σας λογότυπο.

Για μια παραδοσιακή φυσική πρόταση για τους πελάτες 
σας απευθυνθείτε στη Σαπωνοποιία Πατούνη, μια 
οικογενειακή επιχείρηση στην Κέρκυρα, που παράγει 
αγνό παραδοσιακό σαπούνι από προϊόντα ελιάς 
τοπικής παραγωγής.

H εταιρεία hotel amenities Amari-Καλομενόπουλος 
διαθέτει τη σειρά με προϊόντα λαδιού olive tree, 
στην οποία μπορεί να τυπώσει το λογότυπο του 
καταλύματός σας. 

Η νέα σειρά ξενοδοχειακών προϊόντων APIVITA Ηotel 
Αmenities είναι πλούσια σε πιστοποιημένα οργανικά 
φυτικά εκχυλίσματα από την ελληνική φύση, παράγωγα 
μελισσοκομικών προϊόντων όπως θυμαρίσιο μέλι και 
πρόπολη και 100% καθαρά βιολογικά αιθέρια έλαια. 

Επικοινωνήστε με το ηλεκτρονικό κατάστημα MarketΝet.gr για να παραγγείλετε μεγάλες 
πετσέτες μπάνιου Sol’s Organic Island από 100% βιολογικό βαμβάκι με λεία λωρίδα για 
αναγραφή του ονόματος του καταλύματός σας και θηλύκι για κρέμασμα.

H εταιρεία Pestemal and Towel, εκτός από πετσέτες , μπουρνούζια, kilts, hair bands, 
παντόφλες και ταπέτα μπάνιου προσφέρει και ένα εξαιρετικό προϊόν για την πισίνα και την 
παραλία του ξενοδοχείου σας. Πρόκειται για το πέστεμαλ, ένα βαμβακερό υφαντό ύφασμα 
από 100% βαμβάκι, ένα μείγμα από 60% Μπαμπού & 40% Βαμβάκι ή 100% Λινό.

νέο! νέο!

νέο!

Tip!
Ήδη από την αρχαία Ελλάδα το 

λάδι ελιάς ήταν ίσως το βασικότερο 
προϊόν που παρήγαγε ο τόπος 

μας. Οι πρόγονοί μας πέρα από τη 
γεύση του είχαν εκτιμήσει και όλες 
του τις θεραπευτικές ιδιότητες που 
αντλούσαν τόσο καταναλώνοντάς 
το όσο και εφαρμόζοντας το στην 

επιδερμίδα τους.

http://bit.ly/2rmaMr6
http://bit.ly/2rdeG1k
http://bit.ly/2swiw9n
http://bit.ly/2swi0Zn
http://bit.ly/2rmfkgQ
http://bit.ly/2rmfkgQ
Market�et.gr
http://bit.ly/2siKVzk
http://bit.ly/2rqwZix
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Η Pelion Natural Soap από τον Πλατανιά του Πηλίου 
παράγει φυσικά χειροποίητα σαπούνια. Τα προϊόντα 
της περιέχουν χαμομήλι, παπαρουνόσπορο, γεράνι, 
κανέλα, πορτοκάλι, μύρο, τριαντάφυλλο, δάφνη, 
λεβάντα και κατσικίσιο γάλα.

Τα μεθυστικά αρώματα, οι πατροπαράδοτες συνταγές 
και τα 100% φυσικά συστατικά αποτελούν ένα κοκτέιλ 
έμπνευσης για τη Γιάννα Δρακάκη, ώστε να φτιάχνει 
χειροποίητα σαπούνια με βάση το ελαιόλαδο. 

Τα τρισχαριτωμένα σαπουνάκια από γλυκερίνη, που 
παρασκευάζει η Ελένη στις Στενιές Άνδρου, είναι 
κάτι το παραμυθένιο. Πάνω τους θα χαράξει και το 
λογότυπο της επιχείρησής σας. 

Στην Κρήτη δημιουργούνται τα 100% φυσικά 
σαπούνια Helleo, από βιολογικό κρητικό ελαιόλαδο 
και αποκλειστικά αγνές πρώτες ύλες, όπως μέλι, ρόδι, 
χαμομήλι, πράσινο τσάι και δεντρολίβανο. 

Tα φυσικά προϊόντα περιποίησης «NATURE» 
διατίθενται και σε συσκευασίες των 50ml ιδανικές 
για το ξενοδοχείο σας. Δοκιμάστε επίσης τα 
φυσικά προϊόντα για βρέφη & παιδιά για να φροντίσετε 
ολοκληρωτικά τους επισκέπτες σας. 

Tα χειροποίητα σαπούνια «Ένα κάρο» από την Τήνο, 100% φυτικά, αρωματισμένα μόνο 
με αιθέρια έλαια, χωρίς συντηρητικά και συνθετικά αρώματα, αποτελούν μια εξαιρετική 
επιλογή για να κάνετε τη διαφορά στα μπάνια του ξενοδοχείου σας. Προτείνουμε σαπούνια 
διακοσμημένα με αποξηραμένα λουλούδια, βότανα ή φύλλα. Μπορείτε επίσης να τα 
προσφέρετε σε συσκευασία δώρου σε επιλεγμένους πελάτες. 

νέο!
νέο!

νέο!

Tip! 
Στηρίξτε μικρά τοπικά 

σαπωνοποιεία. Με αυτόν τον 
τρόπο θα τονώσετε την τοπική 

οικονομία και θα προμηθεύεστε 
σαπούνια χειροποίητα που 

ξεφεύγουν από τη στείρα εμφάνιση 
της μαζικής παραγωγής και 
κερδίζουν σε πρωτοτυπία.

http://bit.ly/2rmpdLB
http://bit.ly/2rqr1OV
http://bit.ly/2snJFvO
http://bit.ly/2snrupO
http://bit.ly/2rqhveJ
http://bit.ly/2swbZvv
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Ανανεώστε και αναδείξτε το κατάλυμά σας με 
ενεργειακά ξύλινα κουφώματα DANELIS, από ευγενή 
ξυλεία, με θερμοηχομονωτικά κρύσταλλα και 10ετή 
εγγύηση διάρκειας χρωμάτων φιλικών προς το 
περιβάλλον.

To πλέον σύγχρονο οικολογικό υλικό στον τομέα των 
κουφωμάτων δεν είναι άλλο από το ξύλο. Απευθυνθείτε 
στην Sias για καινοτόμες σχεδιαστικές λύσεις για 
προσόψεις με χαρακτήρα παραδοσιακό ή μοντέρνο 
ανάλογα με το στιλ του καταλύματός σας. 

H ATN constructions, με την εξειδικευμένη 
υπηρεσία βελτιστοποίησης ξενοδοχειακών 
μονάδων, θα ανανεώσει το κατάλυμά σας με 
βασικό στόχο το σύγχρονο design, τη λειτουργικότητα 
και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η WandS ασχολείται με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό 
κτιρίων με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. 
Μπορεί να δημιουργήσει για σας ένα κομψό και 
ξεχωριστό boutique hotel.

Φτάνουν οι δικαιολογίες! 
Επείγουσα η ανάγκη για πράσινα κτήρια!

Μέχρι τώρα η Ελλάδα είχε σημειώσει αρκετές ποινές από την ΕΕ σε περιβαλλοντικά ζητήματα 
που αφορούσαν τις χωματερές και γενικότερα τη διαχείριση απορριμμάτων. Δυστυχώς 
σε αυτές τις ποινές προστίθεται και κάτι νέο. Μια καινούρια απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου έκρινε ότι η Ελλάδα παραβιάζει την κοινοτική οδηγία για την ενεργειακή 
απόδοση των κτηρίων.

Η Ελλάδα ενσωμάτωσε στη νομοθεσία της την κοινοτική οδηγία με τον νόμο 4122/2013. 
Δεν απέστειλε όμως την προβλεπόμενη έκθεση εγκαίρως με αποτέλεσμα το φθινόπωρο 
του 2016 να παραπεμφθεί από την ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εκδόθηκε καταδικαστική 
απόφαση όμως το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας υποστηρίζει ότι η έκθεση εστάλη 
εντός τρίμηνης παράτασης και άρα δεν τίθεται θέμα τιμωρίας της χώρας μας.

Το ζήτημα αυτό είναι αφορμή για περισσότερη σκέψη γύρω από τα ενεργειακά κτήρια. 
Δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες μιας και το να αναβαθμιστεί ενεργειακά ένα κτίριο 
δεν είναι μια δύσκολη διαδικασία. Απλές αλλαγές στο κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά), της ψύξης / θέρμανσης ή της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής 
φέρνουν όλους μας κοντά στις ενεργειακές κατοικίες και επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια 
μετάβαση που εκτός από ηθικά ορθή απέναντι στο περιβάλλον είναι και συμφέρουσα 
οικονομικά. Μια ενεργειακή επένδυση μπορεί με την πρώτη ματιά να φαίνεται κοστοβόρα 
αλλά πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η απόσβεση και η εξοικονόμηση.

Στον τομέα του ενεργειακού κτηρίου το Green-Guide.gr διεξήγαγε έρευνα και 
περιέχει πολλές προτάσεις για το πώς θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτόν 
η ενέργεια του ήλιου, του ανέμου ή της γης. Επιπλέον παρουσιάζει κορυφαίους 
βιοκλιματικούς αρχιτέκτονες και τις κατάλληλες εταιρείες ενεργειακών κουφωμάτων. Μαζί 
με αυτά ο αναγνώστης του έχει την ευκαιρία να μάθει αμέτρητα tips που κάνουν τη ζωή 
μας πιο οικονομική και πιο υπεύθυνη απέναντι στο περιβάλλον. Φυσικά πηγή γνώσης για 
κάθε ενδιαφερόμενο είναι και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου (ΕΙΠΑΚ) που 
δουλεύει σκληρά για την καθιέρωση των παθητικών κτηρίων στην Ελλάδα.

Το μέλλον είναι πράσινο. Ας συμπορευτούμε μαζί του.

νέο!

νέο!

νέο! Οι Φωτοσωλήνες Solarspot αποτελούν τη νέα 
επαναστατική μέθοδο διαχείρισης φυσικού φωτισμού, 
χωρίς να μεταφέρουν θερμότητα  ή υπεριώδη 
ακτινοβολία. Προμηθευτείτε τους από την εταιρία 
TSIALOS.

Τα προϊόντα KOURASANIT, συνδυάζοντας τη 
«φιλοσοφία» της φύσης και τις σύγχρονες μεθόδους 
εφαρμογής, είναι η κατάλληλη λύση για την εφαρμογή 
ενός eco-chic look στα σύγχρονα ξενοδοχεία.

http://bit.ly/2rcYHjD
http://bit.ly/2snC8x7
http://bit.ly/2rqeP0o
http://bit.ly/2sXbCr5
Green-Guide.gr
http://bit.ly/2snB2kL
http://bit.ly/2rmgoBA


Η γκάμα των προϊόντων που βελτιώνουν το πράσινο 
προφίλ μιας επιχείρησης συνεχώς μεγαλώνει. Σε 
αυτήν πλέον προστίθενται οι καθρέφτες ΠΑΣΧΟΣ 
από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κατασκευάζονται από 
οικολογικά υλικά. 

Προμηθευτείτε ελληνικό μάρμαρο από την εταιρεία 
ΒΕΜΑΤ που εδρεύει στο Τρανόβαλτο Κοζάνης και 
ασχολείται με την εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία 
μαρμάρου.
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H λύση για την ανακαίνιση παλιών κτιρίων είναι 
το σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης με 
θεαματικό αποτέλεσμα, εξοικονόμηση χώρου, 
αρχιτεκτονική ελευθερία και ανθεκτικότητα στο 
χρόνο. Απευθυνθείτε στην Ideal Floor.

Η Stonetech έχει αδυναμία στα φυσικά πετρώματα. 
Πολλά ελληνικά ξενοδοχεία στο Πόρτο Χέλι, την 
Ελούντα, τον Άγιο Νικόλαο, τα Μάλια, τη Νίσυρο, 
τη Ρόδο, την Κω κλπ έχουν ήδη επιλέξει για τις 
εγκαταστάσεις του τα ελληνικά πετρώματά της. 

Ο ηγέτης της διακοσμητικής πέτρας στην Ελλάδα είναι 
ο ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ. Εκεί θα βρείτε πετρώματα από όλη 
τη χώρα και κυρίως από τα λατομεία του Παγγαίου, 
στην περιοχή του οποίου εδρεύει η εταιρεία. 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Agarch+ architects, με γραφεία στην Αθήνα και στη Μυτιλήνη, 
θα δημιουργήσει για το ξενοδοχείο σας χώρους συνδεδεμένους με τον τόπο, με κεντρικά 
στοιχεία την ενσωμάτωση του φυσικού τοπίου στο σχεδιασμό και τη χρήση υλικών και υφών 
που βασίζονται στο στοιχείο της εντοπιότητας. Οι Agarch+ architects έχουν βραβευτεί με το 
βραβείo “Καλύτερο Ξενοδοχείο Διακοπών”, το βραβείο “Καλύτερο Landscape”, το βραβείο 
“Κοινού” και το ειδικό βραβείο “Kριτικής επιτροπής για τη συνολική βαθμολογία” στα πλαίσια 
των 100% Hotel Design Awards 2015.

νέο! νέο!

νέο!

Tip! 
 Tα μάρμαρα (όπως όλα τα 

πετρώματα) συνδέονται 
στενά µε τη βιοκλιµατική 
αρχιτεκτονική διότι λόγω 
της θερµικής τους µάζας 

συµπεριφέρονται ως θερµικές 
αποθήκες για τα κτίρια.

http://bit.ly/2rqiAmF
http://bit.ly/2sX2Olh
http://bit.ly/2rVorUo
http://bit.ly/2rVyg4G
http://bit.ly/2rVxZPc
http://bit.ly/2snq4f9
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To “Green Zero Hotel”, σε σχεδιασμό των MAKRIDIS 
ASSOCIATES ARCHITECTS, αποτελεί το πρώτο, 
modular hotel και αντικατοπτρίζει όλες τις σύγχρονες 
πρακτικές και μεθόδους που οδηγούν σε έναν πιο 
οικολογικό τρόπο ζωής,

Η εταιρεία GARDEN HELLAS στο Πικέρμι Αττικής, εκτός από την κατασκευή και συντήρηση 
κήπων, ασχολείται με την κατασκευή πράσινων στεγών. Μπορεί να δημιουργήσει τον ιδανικό 
ταρατσόκηπο με ελαφριά κατασκευή και υγιή ανάπτυξη των φυτών που θα ταιριάζει στον 
τύπο στέγης του καταλύματός σας, καθώς και έναν μοναδικό κήπο για να πρασινίσετε 
τους εξωτερικούς χώρους σας.

Ως γνωστόν το ξύλο είναι ένα εξαιρετικά οικολογικό 
υλικό. Η εταιρεία ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ είναι ένας ειδικός 
στον τομέα του επίπλου κουζίνας, της ντουλάπας, 
των κουφωμάτων και των ξύλινων εξωτερικών 
κατασκευών. 

Η εταιρία TG Ways Γιαννικάκης διαθέτει τους 
φυσικούς διακοσμητικούς καπλαμάδες επενδύσεων 
της TABU, ιδανικούς για κάλυψη οποιασδήποτε 
επιφάνειας  ή ειδικής κατασκευής πάνω σε MDF ή 
κόντρα πλακέ, με μοναδικά αισθητικά αποτελέσματα. 

H εταιρεία m2 INTERIOR DESIGN δραστηριοποιείται 
στην αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, τη διακόσμηση 
και τον σχεδιασμό αντικειμένων. Ευαισθητοποιημένη 
σε θέματα οικολογίας και ανακύκλωσης προτείνει την 
επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων (reuse technique).

Διακοσμείστε τους χώρους του καταλύματός σας 
με χειροποίητα πλακάκια τσιμέντου τα οποία 
κατασκευάζονται με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο 
της εταιρείας R Tiles.

νέο!

Η τεχνολογία των πράσινων δωμάτων

Τα πράσινα δώματα (μπορεί να τα ακούσετε και ως πράσινες στέγες, ταρατσόκηπους, 
οροφόκηπους, οικοστέγες, πράσινες οροφές ή φυτοδώματα) ενισχύουν την επιβίωση 
της τοπικής χλωρίδας, μειώνουν την ηχορύπανση, εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα 
με οξυγόνο, συμβάλλουν στην αύξηση των χώρων πρασίνου, φιλτράρουν τον αέρα 
κατακρατώντας σκόνη και παράλληλα ωφελούν την επιχείρησή σας οικονομικά.

Οικονομικά οφέλη
• Συγκράτηση και αποθήκευση των όμβριων υδάτων, εξοικονόμηση νερού για την άρδευση
• Συμβολή στο περιβαλλοντικό προφίλ σας, το οποίο προσκαλεί οικοτουρίστες με υψηλή 
αγοραστική δύναμη
• Ενίσχυση της θερμομόνωσης του κτιρίου και άρα μείωση των ενεργειακών του απωλειών
• Αύξηση της διάρκειας ζωής ενός κτίσματος, διότι προστατεύονται τα δομικά υλικά του από 
φθορές εξαιτίας του ήλιου, της ακτινοβολίας και των αυξομειώσεων της θερμοκρασίας
• Εξοικονόμηση ενέργειας με ισχυροποίηση της μόνωσης του δώματος.

Σπουδαίες επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τομέα όπως το Eleon Grand Resort & SPA στη 
Ζάκυνθο και το Costa Navarino Bay στη Μεσσηνία έχουν εμπιστευθεί την τεχνολογία των 
πράσινων δωμάτων.

νέο!

Την ιδανική λύση για σύγχρονες οικολογικές κατασκευές 
καταλυμάτων αποτελούν τα YTONGBlocks, καθώς 
παράγονται από φυσικές πρώτες ύλες – χαλαζιακή 
άμμο, τσιμέντο και νερό.

http://bit.ly/2snE74k
http://bit.ly/2sXtGSi
http://bit.ly/2rmg061
http://bit.ly/2rdr8Ok
http://bit.ly/2sWOZmX
http://bit.ly/2rqwDZp
http://bit.ly/2sXkMUI
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των θερμομονωτικών 
προϊόντων της ALUMINCO, οι επιδόσεις και το 
επίπεδό τους την τοποθετούν στην κορυφή της 
δόμησης και της μόνωσης. Επιλέγοντάς την θα έχουμε 
κερδίσει τόσο στην ποιότητα όσο και στην αισθητική.

Η εταιρία Tiktas παράγει τα νέα θερμομονωτικά υλικά 
από Διογκωμένη Πολυστερίνη EPS και EPS με γραφίτη 
και από Σκληρή Αφρώδη Εξηλασμένη Πολυστερίνη 
XPS. Αυτά μπορούν να βελτιώσουν καθοριστικά την 
θερμομονωτική απόδοση ενός παλιού κτιρίου. 

H Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος Α.Ε. φέρνει 
τα τούβλα ΟΡΘΟBLOCK & PLUS με γραφιτούχα 
διογκωμένη πολυστερίνη, τα οποία εκτός από τα 
θερμομονωτικά και ηχομονωτικά τους οφέλη χαρίζουν 
και εξοικονόμηση έως 80% σε θέρμανση - κλιματισμό.

Για την εσωτερική επένδυση της πισίνας του 
καταλύματος σας χρησιμοποιήστε το aquaBRIGHT 
της ecoFINISH, μια επαναστατική οικολογική λύση με 
εξαιρετική μηχανική αντοχή και χημική σταθερότητα.

H ΧΑΛΚΙΣ, μία από τις σημαντικότερες Ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, παράγει 
κεραμίδια και τούβλα με προσήλωση στην ποιότητα των προϊόντων της και στην τεχνολογική 
εξέλιξη. Προτιμήστε τοιχοποιίες από τούβλα και στέγες με κεραμίδια από πηλό, φτιαγμένες 
από τη φύση. Τα τούβλα από πηλό ΧΑΛΚΙΣ αποτελούν ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς χημικά 
πρόσθετα, με διαπιστωμένη διάρκεια ζωής που ξεπερνά τα 4000 χρόνια, απόλυτα υγιεινά 
χαρακτηριστικά, αντοχή στο χρόνο, τους σεισμούς και τις πυρκαγιές. 

νέο!

νέο!

Η LYSIS ασχολείται με μονώσεις ταρατσών, τοίχων 
και υπογείων, φυτεμένα δώματα, στεγανοποιήσεις 
πισινών, δεξαμενών, μπάνιων και μπαλκονιών και με 
πολλές ακόμα μονωτικές εργασίες που σχετίζονται με 
τα τουριστικά κτίρια.

Ο πράσινος ανελκυστήρας OTIS GEN2 Life είναι ένα 
προϊόν χωρίς μηχανοστάσιο και μεγάλη πρόβλεψη για 
περιβαλλοντική προστασία. Η κατανάλωση ενέργειάς 
του είναι μικρότερη κατά 50% σε σχέση με τα υπόλοιπα 
ασανσέρ. 

http://bit.ly/2s5Xgou
http://bit.ly/2rlG9lD
http://bit.ly/2snUmyh
http://bit.ly/2rmhTzD
http://bit.ly/2s5QkYl
http://bit.ly/2tgvW6p
http://bit.ly/2tgAxFM


Στον Τυρό Aρκαδίας δημιουργούνται τα Τσακώνικα Υφαντά σε έναν μοναδικό αργαλειό, 
όρθιο, με πλεονέκτημά τα υφαντά να βγαίνουν μονοκόμματα. Γι’ αυτό και είναι μεγαλύτερης 
ανθεκτικότητας και στις διαστάσεις που ο καθένας επιθυμεί. Διακοσμήστε το κατάλυμά 
σας με υφαντά σε όποια χρώματα, διαστάσεις και σχέδια σας ταιριάζουν, δίνοντάς του 
τοπικό χαρακτήρα.
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Για την Domogroup, εταιρεία που ειδικεύεται στην επεξεργασία και μορφοποίηση του 
ξύλου, το ξύλο είναι αυτό που μπορεί να συνδέσει τη νοσταλγική ατμόσφαιρα του χθες με 
το design του αύριο, την αξία του χειροποίητου με την τεχνολογική εξέλιξη. Επιλέξτε από 
την μεγάλη ποικιλία καθημερινών αντικειμένων αλλά και μεγάλων κατασκευών για να 
πρασινίσετε ακόμα περισσότερο το κατάλυμά σας. 

Ανανεώστε τους χώρους του ξενοδοχείου σας με 
πρωτότυπες χειροποίητες δημιουργίες από την 
Ερατεινή, ένα εργαστήρι υαλουργίας με έδρα την 
Βόρεια Ελλάδα.

Στην εταιρεία Γαλλής υπάρχουν φωτιστικά που 
φέρουν το σήμα NATUR. Τα προϊόντα αυτά είναι 
κατασκευασμένα από οικολογικά και φυσικά υλικά 
όπως το φυσικό ελαφρώς κατεργασμένο συμπαγές 
ξύλο. 

H εταιρεία New Plan είναι ο αποκλειστικός 
διανομέας των προγυαλισμένων ξύλινων 
δαπέδων  Meister για όλη την Ελλάδα, από πρώτες 
ύλες αποκλειστικά από 100% ανανεώσιμες πηγές. 

Για τη σωστή ηλιοπροστασία των χώρων του 
καταλύματός σας, απαραίτητη κατά τους θερινούς 
μήνες, προτιμήστε συστήματα κάθετων και οριζόντιων 
περσίδων Μago από ύφασμα ή ξύλο.

Tip! 
Για να χαρακτηριστεί ένα 

ξύλινο δάπεδο οικολογικό 
πρέπει να μην έχει 

επεξεργαστεί με χημικά 
και να προέρχεται από 
δάση, τα οποία είτε δεν 

έχουν ξυλευτεί είτε έχουν 
αποκατασταθεί μετά την 

ξύλευση.

νέο!

νέο!

νέο!

νέο!

Η εταιρεία ξυλείας ROUCHOTAS επιλέγει προσεκτικά 
τους προμηθευτές της, ώστε να είναι πιστοποιημένοι 
για οικολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και 
έχει θέσει ως στόχο της επιχειρηματικής της δράσης 
την αειφόρο ανάπτυξη. 

νέο!

http://bit.ly/2s5V2p4
http://bit.ly/2rqUk3S
http://bit.ly/2sX6eo7
http://bit.ly/2so6Fuq
http://bit.ly/2s5QHCc
http://bit.ly/2rVEXnA
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Η Kraft Paints με τα 6 χρώματα της σειράς ECOLINE 
σας δίνει τη δυνατότητα να βάψετε το ξενοδοχείο 
σας όπως επιθυμείτε και μάλιστα με έναν τρόπο 
περιβαλλοντικά ορθό.

Το οικολογικό χρώμα Ecolux Super της 
ελληνικής   εταιρείας Tetralux δεν περιέχει βαρέα 
μέταλλα, φορμαλδεΰδη, αμμωνία, αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες και δεν ρυπαίνει το περιβάλλον.

Χρησιμοποιήστε οικολογικά οικοδομικά χρώματα 
από την VITEX, τη μεγαλύτερη Ελληνική βιομηχανία 
χρωμάτων και βερνικιών.

Σε βό μενη τη φύση και το πε ρι βάλ λον, η BERLiNG 
παράγει οι κο λο γι κά και φι λι κά προς το πε ριβάλ λον 
προ ϊ όν τα, κατάλληλα για τους εσωτερικούς και τους 
εξωτερικούς χώρους του καταλύματός σας.

Στη μάχη υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος 
έχει ταχθεί και η Vivechrom. Μέσα στον κατάλογο 
της θα βρείτε οικολογικά χρώματα για το κατάλυμά 
σας με εγγυημένη ποιότητα και φροντίδα για εσάς, 
τους πελάτες σας και το περιβάλλον.

Στο κατάστημα THE PHILA COATINGS LTD στον Πειραιά θα βρείτε τα θερμομονωτικά 
χρώματα AtriaThermika, πιστοποιημένα για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% που 
προσφέρουν. Ειδικά η σειρά Green δεν περιέχει φορμαλδεϋδη και άλλες ουσίες επιβλαβείς 
για την υγεία, καθώς υιοθετεί τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ρύθμιση των 
πτητικών επιπέδων εκπομπών οργανικών ενώσεων (κατάταξη Α+).

νέο!

Tip! 
Oι οικολογικές βαφές 
ρυπαίνουν ελάχιστα καθ’ 
όλον τον κύκλο της ζωής 
τους: Από την εφαρμογή 
τους μέχρι την απορρόφησή 
τους από το περιβάλλον.

http://bit.ly/2rlVsL4
http://bit.ly/2rqjfV6
http://bit.ly/2rVOUS5
http://bit.ly/2snQw8e
http://bit.ly/2rdylhk
http://bit.ly/2tgxoWp


Εξοπλίστε τα δωμάτια του ξενοδοχείου σας με 
κλιματιστικά Morris από την Αμοιρίδης-Σαββίδης, 
υψηλής ενεργειακής κλάσης (Α++ σε λειτουργία 
ψύξης και Α+++ σε λειτουργία θέρμανσης) για μεγάλη 
εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

νέο!
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Ο επαγγελματικός κλιματισμός της Daikin θα 
δημιουργήσει όλον τον χρόνο ιδανική ατμόσφαιρα 
στο ξενοδοχείο σας με συστήματα inverter, στα οποία 
η κατανάλωση ενέργειας είναι μειωμένη έως και 30%.

Εκμεταλλευτείτε την ενέργεια του υπεδάφους 
μέσω της γεωθερμίας, με τη βοήθεια της εταιρείας 
Panagoulias Group. Έτσι θα δροσίσετε το κατάλυμά 
σας το καλοκαίρι, χάρη στο σύστημα που απάγει τη 
θερμότητα από το κτίριο.

Η εταιρεία Gaiadrill ασχολείται μεταξύ άλλων με την εγκατάσταση και χρήση των συστημάτων 
κλιματισμού, τα οποία εκμεταλλεύονται την θερμότητα των γεωλογικών σχηματισμών και 
στην χώρα μας. Διαθέτει εξοπλισμό αποκλειστικά για γεωτρήσεις γεωθερμίας και μπορεί 
να αναλάβει μαζί με συνεργαζόμενες εταιρίες ηλεκτρομηχανολόγων μηχανικών, την 
εκτέλεση ολόκληρου του έργου, από το πρώτο στάδιο μέχρι την παράδοση του.

Τα κλιµατιστικά Haier είναι πιστοποιηµένα από τον 
οργανισµό EUROVENT για τις εκτιµήσεις απόδοσης των 
κλιµατιστικών µονάδων, σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα.

Εμπιστευτείτε τη νέα γενιά κλιματιστικών BORA-
DC Inverter Ecodesign της εταιρείας Gree. Το νέο 
οικολογικό ψυκτικό µέσο R32 δεν προκαλεί βλάβη 
στο στρώμα του όζοντος και μειώνει σημαντικά την 
κατανάλωση ρεύματος και το κόστος συντήρησης.

Τα κλιματιστικά της σειράς Life ενεργειακής κλάσης 
Α+++ από την Inventor, διαθέτουν ιονιστή Plasma και 
εξασφαλίζουν, εκτός από τις αξιόπιστες επιδόσεις, την 
καθαρή ατμόσφαιρα για τα δωμάτια του ξενοδοχείου 
σας. 

νέο!

νέο!

Γεωθερμία

Το 46% της ηλιακής ενέργειας αποθηκεύεται στον φλοιό της Γης. Με αυτόν τον τρόπο 
δημιουργείται μια ανεξάντλητη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Η γεωθερμία. Το μόνο 
που χρειάζεται είναι η άντλησή της και η μεταφορά της μέσα στα κτίρια με Γεωθερμικές 
Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ). Ήδη έχουν ολοκληρωθεί γεωθερμικά έργα σε αρκετά ελληνικά 
ξενοδοχεία κάθε μεγέθους με θεαματικά αποτελέσματα εξοικονόμησης.

Άλλα πλεονεκτήματα της γεωθερμίας
Εύκολη χρήση. Τα γεωθερμικά συστήματα είναι αυτόματα και δεν χρειάζεται ο καθημερινός 
έλεγχός τους.
Απόλυτη ασφάλεια. Η γεωθερμία δεν κάνει χρήση καυσίμων ή σπινθήρων και δεν απαιτεί 
πυροπροστασία.
Ανάγκη μιας μόνο συσκευής για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό.
Καθαριότητα και απουσία οσμών μιας και δεν γίνονται καύσεις.
Απουσία θορύβου, διότι οι ΓΑΘ είναι αθόρυβες.
Οικονομία χώρου, καθώς δεν χρειάζεται ντεπόζιτο καυσίμων, καμινάδα ή κουτιά A/C.
Μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

νέο!

http://bit.ly/2rW2PaD
http://bit.ly/2s5L7Qp
http://bit.ly/2rVL6Ab
http://bit.ly/2tgCYIl
http://bit.ly/2snNykr
http://bit.ly/2rmnVjG
http://bit.ly/2rdaMFC


Στην PowerTech με έδρα στη Θεσσαλονίκη θα βρείτε 
τον ανιχνευτή παρουσίας με μοντέλο πρόβλεψης 
EMT Controls Real Presence+ για 12% πρόσθετη 
εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων σε σχέση 
με τους παραδοσιακούς αισθητήρες. 

νέο!
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Τα TOP 10 βήματα που σας εξοικονομούν ενέργεια
και κάνουν το κατάλυμά σας πράσινο

Ακολουθώντας μικρά αλλά σημαντικά tips θα εξοικονομήσετε τόσο ενέργεια όσο και έξοδα της 
επιχείρησής σας. Πέρα από αυτό θα προστατεύσετε το περιβάλλον που τόσο σας έχει ανάγκη.

1. Φροντίστε ώστε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα δωμάτια των επισκεπτών σας να ξεκινά και να 
σταματά με κάρτα στον τοίχο ή στην κλειδαριά. Έτσι αποφεύγετε να ξεχαστούν τα φώτα αναμμένα 
ή οι τηλεοράσεις σε κατάσταση stand by. Φροντίστε όμως να μη διακόπτεται η ηλεκτροδότηση των 
ψυγείων. Μη διστάσετε να εξηγήσετε αυτήν την πολιτική σας στους πελάτες σας.
2. Ρυθμίστε τα επαγγελματικά σας πλυντήρια σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από τους 30°C (εκτός 
και αν είναι κάτι πολύ λερωμένο) και αρχίστε την πλύση μόνο όταν είναι εντελώς γεμάτα.
3. Σβήστε τα φώτα χώρων όπως το εστιατόριο τις ηλιόλουστες μέρες. Θα εξοικονομήσετε χρήματα 
και θα δημιουργήσετε μια πιο ξεκούραστη ατμόσφαιρα.
4. Προτιμήστε κεραμικά ή γυάλινα σκεύη μαγειρικής διότι η χρήση τους εξοικονομεί ενέργεια.
5. Κλιματίστε χώρους μόνο όταν βρίσκεται κάποιος σ’ αυτούς. Κάντε χρήση ανεμιστήρων οροφής.
6. Συντηρείστε τακτικά τα κλιματιστικά σας. Ένα βρόμικο ή παραμελημένο κλιματιστικό ξοδεύει 
περισσότερο ρεύμα.
7. Εγκαταστήστε ηλιακό θερμοσίφωνα, αν δεν έχετε ήδη, όπου επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Σε μια 
χώρα με τόση ηλιοφάνεια όση στην Ελλάδα είναι κρίμα να μην κάνουν όλοι χρήση της συγκεκριμένης 
τεχνολογίας.
8. Εφαρμόστε την τεχνολογία net metering που παράγει ρεύμα από φωτοβολταϊκά. Με το net 
metering τις ηλιόλουστες μέρες και ώρες έχετε αυτάρκεια ρεύματος ενώ όσο ρεύμα δεν καταναλωθεί 
αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται τις νύχτες ή τις μέρες χωρίς ηλιοφάνεια. http://bit.ly/2ffF6JT
9. Αντικαταστήστε κάθε λαμπτήρα που καίγεται με έναν λαμπτήρα LED και ανακυκλώστε τους 
καμένους λαμπτήρες.
10. Συνεργαστείτε με έναν πάροχο ρεύματος που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αν επιθυμείτε τη διεξαγωγή μιας μελέτης 
εξοικονόμησης ενέργειας απευθυνθείτε στην 
Artemide Ελλάς, εταιρεία με αρχιτέκτονες 
και ηλεκτρολόγους μηχανικούς που μπορεί και 
αναλαμβάνει κάθε τουριστική επιχείρηση. 

Eκσυγχρονίστε τον πίνακα ελέγχου και κινητήριου 
μηχανισμού των ανελκυστήρων σας με το Kone 
ReGenerate, για εξοικονόμηση χιλιάδων kWh 
ανά έτος και οικολογική αποδοτικότητα. 

Η εταιρία legrand, με πολυετή εμπειρία στις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις των ξενοδοχείων, παρέχει 
ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις για να μειωθεί 
η ενεργειακή κατανάλωση  ενώ  ταυτόχρονα 
μεγιστοποιείται η απόδοση της επένδυσης.

Eγκαταστείστε στο κατάλυμά σας εξοικονομητές 
ενέργειας από την εταιρία Saimon Bros για τον έλεγχο 
του φωτισμού και του κλιματισμού των δωματίων. 

νέο!

Eπωφεληθείτε από τα οφέλη της τεχνολογίας Net 
Metering και ανανεώστε την επιχείρησή σας. με 
πράσινο και αειφόρο τρόπο, με τη βοήθεια της KOSTAL 
Solar Electric, εταιρίας με έδρα στη Θεσσαλονίκη.

http://bit.ly/2swz15u
http://bit.ly/2ffF6JT
http://bit.ly/2rdyTnq
http://bit.ly/2rVWSue
http://bit.ly/2rVWSue
http://bit.ly/2siYgHU
http://bit.ly/2sixOOD
http://bit.ly/2snOTaY
http://bit.ly/2snOTaY


Για τη θέρμανση της πισίνας και των δωματίων 
του ξενοδοχείου σας επιλέξτε τους ηλιακούς 
συλλέκτες κενού της EMELCAT | SOL, την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην εκμετάλλευση 
της ηλιακής ενέργειας.

νέο!
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Η Epirus Energy δραστηριοποιείται στην παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την υλοποίηση 
ενεργειακών έργων που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε).

Στραφείτε προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά υψηλής ποιότητας 
και ασφάλειας λειτουργίας από την Αλκυών, με 
έδρα στην Τρίπολη.

Η Crystal Pools ασχολείται με τις αντλίες πισίνας 
FLO PRO. Έχουν πολύ χαμηλή κατανάλωση και έτσι 
προσφέρουν στα καταλύματα που τις χρησιμοποιούν 
εξοικονόμηση αλλά και άνοδο στην κατηγορία των 
Green Hotels. 

H χρήση της τεχνολογίας Net Metering, μας 
απαλλάσσει από σημαντικά έξοδα για ηλεκτρικό 
ρεύμα. Εγκαταστείτε φωτοβολταϊκά Net Metering από 
την εταιρία PVtech.

Μπράβο στην Ευρώπη – Κρίμα για την Ελλάδα

Ακόμα ένα σημαντικό βήμα έκανε η Ευρώπη προς την κατάργηση των ρυπαρών τρόπων 
παραγωγής ενέργειας και την αντικατάστασή τους από τις ΑΠΕ. Με μια συνέντευξη τύπου, 
που δόθηκε στις Βρυξέλλες πριν λίγες μέρες, εθνικές εταιρείες ενέργειας από κάθε κράτος της 
ΕΕ ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν τη σχετική πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία αυτή αφορά την 
υπόσχεση ότι κανένα εργοστάσιο καύσης άνθρακα δεν θα κατασκευαστεί στην ΕΕ 
μετά το 2020.

Η Eurelectric, η ένωση των βιομηχανιών ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, επιβεβαίωσε 
τα παραπάνω και τόνισε ότι από το 2020 και μετά θα σημειωθούν αλλαγές στην παραγωγή 
ενέργειας από άνθρακα. Αυτές θα οδηγήσουν στο να παράγεται το 100% της ηλεκτρικής 
ενέργειας της Ευρώπης με μηδενικό άνθρακα μέχρι το 2050.

Η κατασκευή νέων εργοστασίων άνθρακα μειώθηκε πολύ σε όλον τον κόσμο μέσα στο 
2016. Μέσα στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά και όλα τα υπάρχοντα 
εργοστάσια.

Δυστυχώς από τις παραπάνω δράσεις ήταν απούσες τόσο η Πολωνία (που το 90% της 
ηλεκτρικής ενέργειάς της εξαρτάται από τον άνθρακα) όσο και η Ελλάδα. Ως γνωστόν η χώρα 
μας σχεδόν πάντα αργεί να υιοθετήσει τις εκάστοτε επιταγές της αειφορίας. 
Ευχή όλων: Αυτό σύντομα να ανατραπεί.

νέο!

Tip! 
Το Net Metering παράγει 

ρεύμα από φωτοβολταϊκά, που 
εγκαθίστανται στο κτήριό σας. 
Τις ηλιόλουστες μέρες και ώρες 
έχετε αυτάρκεια ρεύματος ενώ 

όσο ρεύμα δεν καταναλωθεί 
αποθηκεύεται για να 

χρησιμοποιηθεί τις νύχτες ή τις 
μέρες χωρίς ηλιοφάνεια.

http://bit.ly/2swASHq
http://bit.ly/2rqHgv9
http://bit.ly/2tgTtE6
http://bit.ly/2sj5T1d
http://bit.ly/2rqBsC7
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Η MIK EUROPE A.E. είναι ένα ιδανικό παράδειγμα 
ελληνικής βιομηχανίας. Ασχολείται με τα συστήματα 
ηλιακής ενέργειας και κάνει δική μας τη δύναμη του 
ήλιου. 

Η εταιρεία Ηλιοακμή κατασκευάζει τους 
ηλιακούς θερμοσίφωνες και ηλιακούς συλλέκτες 
υψηλής ποιότητας ΗΛΙΟΑΚΜΗ (MEGASUN), 
παγκοσμίως γνωστούς για την άριστη ποιότητά τους, 
την εξαιρετική απόδοσή τους και την αντοχή τους.

Γνωρίζοντας την αξία και την αύξηση των 
υπεύθυνων τουριστών, οι οποίοι προτιμούν τα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ο όμιλος εταιρειών FORTISIS 
δημιούργησε μια σειρά ευφυών σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων για τουριστικές επιχειρήσεις

Η ΚΑΥΚΑΣ εξασφαλίζει πρακτικές που προσθέτουν 
αξία υποστηρίζοντας αποτελεσματικά την έννοια 
του “Green Hotel”, με κατεύθυνση την εξοικονόμηση 
ενέργειας και τις φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.

Η εταιρία Alexakis Energy μπορεί να αναλάβει την 
κατασκευή συστημάτων παράγωγης ηλεκτρικής 
ενέργειας με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια για 
τις ανάγκες του καταλύματός σας, χωρίς να χρειάζεται 
να πληρώνεται τα κόστη της ΔΕΗ.

Η NanoDomi® δραστηριοποιείται στην προμήθεια, σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση 
φωτοβολταϊκών, και άλλων συστημάτων Α.Π.Ε όπως: αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά 
συστήματα, λαμπτήρες LED & αυτόνομα φωτιστικά καθώς και άλλες λύσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας. Aπευθυνθείτε στην εταιρεία αυτή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
εμπορικής αντιπροσώπευσης σε θέματα τεχνολογίας, ώστε να βρείτε την αποδοτικότερη 
λύση για το κατάλυμά σας.

νέο!

νέο!

νέο!

Tip! 
Aπό το 2010 οι Έλληνες 

πληρώνουν 33% ακριβότερα 
το ρεύμα. Tις έξτρα χρεώσεις 

που κάνουν το κόστος 
του ρεύματος υψηλότερο 

συναντάμε τόσο στους 
λογαριασμούς της ΔΕΗ όσο 

και στους λογαριασμούς των 
εναλλακτικών παρόχων. 

http://bit.ly/2tgwLvN
http://bit.ly/2rdJEWM
http://bit.ly/2rVDiy8
http://bit.ly/2swuNut
www.alexakisenergy.gr
http://bit.ly/2tgUNH4
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Στην εταιρία Nova Cleaners θα βρείτε τη νέα σειρά 
στεγνωτηρίων ECO ENERGY της DOMUS, με ένα από 
τα πλέον αποτελεσματικά συστήματα στεγνώματος 
στην αγορά που μειώνουν το κόστος λειτουργίας έως 
και 40%.

Στην εταιρεία Βαρανάκης θα βρείτε τα ψυγεία 
παγωτού και αρτοποιίας της νέας σειράς Green 
της Afinox, με αυτόματο σύστημα εξοικονόμησης 
ενέργειας στις αδρανείς περιόδους και κατά τη 
διάρκεια της νύχτας.

Eμπιστευτείτε τον MIND.MAPS PLUS Aερίου, τον  
έξυπνο φούρνο που μετατρέπεται σε κοτοπουλιέρα 
από την εταιρεία Βαρανάκης, για σημαντική μείωση 
του χρόνου ψησίματος & της απώλειας βάρους.

Προμηθευτείτε βιομηχανικά πλυντήρια Schulthess 
από 6 έως 30 κιλά για επαγγελματικό πλύσιμο με  
πρωοτοποριακή τεχνολογία για ελάχιστη κατανάλωση 
από την εταιρία Katoudis.

Oι εστίες αερίου Electrolux 900 XP & 700 XP 
αποτελούν τους πλέον αποτελεσματικούς καυστήρες 
που διατίθενται σήμερα. Το αποκλειστικό σύστημα 
“φλόγα άνθος” των καυστήρων εγγυάται ευελιξία και 
κορυφαία απόδοση. 

Για μεγαλύτερη ασφάλεια στους κοινόχρηστους 
χώρους του ξενοδοχείου σας εγκαταστείστε ένα 
σύστημα βιντεοπαρακολούθησης της εταιρείας 
Vimar, υψηλής τεχνολογίας και ευκολίας στη χρήση.

νέο!

Και ο επαγγελματικός εξοπλισμός μπορεί να είναι 
αποδοτικός ενεργειακά

Ως γνωστόν στόχος της ΕΕ, όταν καθιέρωσε τη ρύθμιση σχετικά με την ενεργειακή κλάση 
των ηλεκτρικών συσκευών, ήταν να μπορούν οι καταναλωτές να γνωρίζουν πόση ενέργεια 
ξοδεύει η συσκευή τους και - αν το επιθυμούν - να προτιμούν προϊόντα που σέβονται τους 
φυσικούς πόρους. Στο κομμάτι των οικιακών συσκευών τα πράγματα είναι απλά. Η 
ενεργειακή κλάση υπάρχει παντού: Από τα ψυγεία και τα πλυντήρια μέχρι τους φούρνους 
και τα κλιματιστικά. Στο κομμάτι των επαγγελματικών συσκευών… Τι γίνεται;

Κατά καιρούς πολλά ακούγονται ότι η ενεργειακή σήμανση στις επαγγελματικές συσκευές 
είναι προ των πυλών. Πάντως μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Όμως μια επιχείρηση 
μπορεί να είναι οικολογική σε ό,τι αφορά τις συσκευές ακόμα και υπό αυτές τις 
συνθήκες.

Πολλές εταιρείες έχουν καινοτομήσει και έχουν λανσάρει στην αγορά επαγγελματικά 
προϊόντα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για μια επένδυση, την οποία 
αξίζει να τολμήσει κάθε επιχείρηση, διότι με αυτόν τον τρόπο το ρεύμα που θα 
ξοδεύει για ψύξη ή πλύσιμο θα είναι μειωμένο έως και 50%.

Μια ακόμα οικολογική λύση είναι οι συσκευές υγραερίου. Το υγραέριο είναι πιο 
οικολογικό και ενεργειακά αποδοτικό σε σύγκριση με το ηλεκτρικό ρεύμα και δίνει πιο 
γρήγορα αποτελέσματα. Ενώ αν η ηλεκτροδότηση διακοπεί, με το υγραέριο υπάρχει το 
πλεονέκτημα της αυτονομίας.

http://bit.ly/2swzrcc
http://bit.ly/2rdIPgP
MIND.MAPS
http://bit.ly/2rmEFHK
http://bit.ly/2sXOlWc
http://bit.ly/2rdPvLO
http://bit.ly/2tgSbJa
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H εταιρεία ΒΟΥΤΙΑΔΗΣ EQUIP δραστηριοποιείται στο 
χώρο του εξοπλισμού αρτοποιειών, ζαχαροπλαστείων 
και ξενοδοχείων. Προτιμήστε τις σειρές ξύλινων και 
χάρτινων φορμών ψησίματος.

Στην εταιρεία Μωραΐτης Metropack θα βρείτε 
οικολογικά διασπώμενα χάρτινα σκεύη και φόρμες 
ψησίματος. Έχετε πολλές επιλογές σε μεγέθη, σχήματα 
και χρώματα.

Η εταιρία All Collections Workwear κατασκευάζει 
και εμπορεύεται υψηλής ποιότητας ενδύματα 
εργασίας. Μπορεί να κεντήσει το λογότυπο του 
καταλύματός σας σε όλα τα ρούχα, καπέλα και ποδιές.

Tip! 
Αν χρησιμοποιείτε σκεύη 
μιας χρήσης αποφύγετε 

εντελώς κάθε τι πλαστικό. 
Στραφείτε σε 

χάρτινα προϊόντα. Οι 
προμηθευτές του κλάδου 
έχουν εξελιχθεί πολύ και 

σας εφοδιάζουν με σκεύη 
από εξαιρετικό χαρτόνι 
(συχνά βιοδιασπώμενο), 
που ακολουθούν τους 

κανόνες της ΕΕ.

Προμηθευτείτε το μοναδικό mini bar με ECO LABEL 
από την εταιρία AHS σε συνεργασία με την Indel Β. 
Η σειρά Κ EcoSmart είναι  ενεργειακής απόδοσης 
Α+++. Προτείνουμε επίσης το κρεμαστό “Flying Bar” 
ενεργειακής απόδοσης Α+.

Η ΕΥΡΩΨΥΚΤΙΚΗ DESIGN παρέχει υψηλής ποιότητας, σχεδιαστικές και κατασκευαστικές 
λύσεις σύγχρονης, υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας μεταξύ άλλων για εστιατόρια αλλά και 
σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες. Τα υλικά κατασκευής και ο επαγγελματικός εξοπλισμός, 
ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, με σεβασμό στο φυσικό 
περιβάλλον, με γνώμονα την άνεση, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των χώρων.

Eφοδιάστε το εστιατόριο του καταλύματός σας με τα multi-grill BISTRONIK®, για μείωση 
στο χρόνο ψησίματος και υψηλή ποιότητα. Το κράμα μετάλλου των πλακών τους ενδείκνυται 
για υγιεινό ψήσιμο. Σε συνδυασμό με το σύστημα THERMO-SYSTEM που συγκρατεί τη 
θερμότητα που διαφεύγει και τους ταχύτατους χρόνους προθέρμανσης και ψησίματος, 
εξασφαλίζουν εξοικονόμηση στην κατανάλωση ρεύματος έως 80%.

νέο!

νέο!

Στην εταιρία ΣΠΥΡΑΤΟΣ θα βρείτε 100% οικολογικά 
mini bars δωματίων, με αθόρυβη λειτουργία, 
οικολογική μόνωση και σύστημα ψύξης κλειστού 
κυκλώματος φιλικό στο περιβάλλον. 

http://bit.ly/2rmYbUh
http://bit.ly/2rdOuDv
http://bit.ly/2sx5Cbw
http://bit.ly/2rqPGTo
http://bit.ly/2sXPEo4
http://bit.ly/2rmJMre
http://bit.ly/2rqZZGX
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οικολογικά απορρυπαντικά από την Biocoral Hellas 
και επενδύστε στην ανάπτυξη του οικολογικού προφίλ 
του ξενοδοχείου σας.

Αν το κατάλυμά σας βρίσκεται στην Κέρκυρα, 
η BioClean Corfu μπορεί να σας προσφέρει 
εξειδικευμένες υπηρεσίες βιοκαθαρισμού και 
οικολογικού καθαρισμού με αντιαλλεργική προστασία 
Allerg-STOP.

Προμηθευτείτε οικολογικά απορρυπαντικά Ekos, για 
τον προσεκτικό σχεδιασμό τους για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, αλλά και για δερματολογική ασφάλεια και 
βέλτιστη απόδοση. 

Για πιστοποιημένα πράσινα καθαριστικά και 
απολυμαντικά φτιαγμένα στην Ελλάδα ας 
απευθυνθούμε στην ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ, μία οικογενειακή 
επιχείρηση με στόχο της την ασφάλεια του ανθρώπου 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Προμηθεύστε το κατάλυμά σας με το εξαιρετικά 
υψηλής ποιότητας, οικολογικό χαρτί τουαλέτας 
χωρίς μόλυβδο και χλώριο της εταιρείας 
Ecohouse. Το χαρτί είναι υδάτο-διάλυτο και λιώνει 
στο νερό.

Η Wall eco, σε συνεργασία με ξένες εταιρείες, 
ενεργοποιείται στον Ελλαδικό χώρο, δημιουργώντας 
projects βιοαερίου, βιοντίζελ  και συστημάτων 
επεξεργασίας λυμάτων, προκειμένου να αναπτυχθούν 
και να υλοποιηθούν βιώσιμες επενδυτικές προτάσεις.

Ο Ασωπός δείχνει τον δρόμο για τη βελτίωση της ελληνικής 
βιομηχανίας

Εδώ και αρκετά χρόνια ένα σπουδαίο ποτάμι της Αττικοβοιωτίας, ο Ασωπός, βρίσκεται στα όρια 
της καταστροφής. Η μόλυνσή του έχει εξαπλωθεί πολύ τόσο στα ύδατα του ποταμιού όσο και στις 
καλλιέργειες τριγύρω περιοχών όπως η Αυλίδα, ο Ωρωπός, ο Νότιος Ευβοϊκός, τα Οινόφυτα και η Θήβα.

Έστω και καθυστερημένα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ξεκίνησε προσπάθειες για να εξυγιάνει 
και να αναβαθμίσει τόσο τον Ασωπό όσο και το περιβάλλον γύρω από αυτόν. Ένα από τα μέτρα 
της είναι η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της (www.pste.gov.gr) όλων των στοιχείων για τις βιομηχανίες 
της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού, οι οποίες κατά βάση οφείλονται για την τραγική του κατάσταση. 
Τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό άδειας των βιομηχανιών, το 
όριο εκπομπής ρύπων κλπ.

Ο Κώστας Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: «Η διαφάνεια σε σχέση 
με τη λειτουργία των βιομηχανιών για ένα θέμα όπως ο Ασωπός που μας πονάει εδώ και δεκαετίες 
είναι ένα σημαντικό βήμα για να πετύχουμε τον στόχο μας. Να δώσουμε τέλος στην καταστροφή του 
Ασωπού. Στοίχημα που βάλαμε με όλους τους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας που βρεθήκαμε μαζί τους, 
συζητήσαμε, δώσαμε τα χέρια και αποφασίσαμε να σώσουμε τον Ασωπό. Έχουμε δρόμο μπροστά μας 
αλλά έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε βήματα στην κατεύθυνση που έχουμε αποφασίσει».

Από τη στιγμή που οι κακές πρακτικές των βιομηχανιών θα ξεκινήσουν να εκτίθενται οι συγκεκριμένες 
εταιρείες θα αναγκαστούν να εφαρμόσουν πράσινες πρακτικές ενώ παράλληλα η αυξημένη 
διαφάνεια θα ευαισθητοποιήσει και τον κόσμο. Έτσι μπορεί η καταστροφή του ποταμού να αποφευχθεί. 
Όμως για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι απαραίτητη και η αυστηροποίηση της σχετικής 
νομοθεσίας ώστε να παράγονται πιο πράσινα προϊόντα από μια πιο πράσινη γραμμή παραγωγής με 
λιγότερη έως μηδενική ρύπανση. Εδώ ταιριάζει και η φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας με την 
επαναχρησιμοποίηση προϊόντων (ακόμα και απορριμμάτων) στο πλαίσιο της βιωσιμότητας.

Αναγνωρίζουμε ότι η βιομηχανία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας οικονομία και τις υποδομές 
της χώρας μας αλλά επίσης σημαντικός είναι και ο τουρισμός ως κλάδος. Ο οικολογικός τουρισμός και 

νέο!νέο!

http://bit.ly/2th6H3T
http://bit.ly/2soovxJ
http://bit.ly/2sXyXJt
http://bit.ly/2rW7idi
http://bit.ly/2rdrDbf
http://bit.ly/2rWcnSZ
www.pste.gov.gr
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Η Stef – Recycling είναι μία εταιρεία περισυλλογής 
και ανακύκλωσης χαρτιού, η οποία αναλαμβάνει την 
περισυλλογή χαρτιού από όλη την Αττική. Μπορεί να 
περισυλλέξει αρχεία, έγγραφα, βιβλία της επιχείρησής 
σας για πολτοποίηση ή καταστροφή.

Η ΕΝΥΑ Engineering μπορεί να εγκαταστήσει στο 
κατάλυμά σας το σύστημα ανακύκλωσης γκρίζου 
νερού (από το ντους, τους νιπτήρες και το πλύσιμο 
των ρούχων) HYDROKYKLOS-GW. 

Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων φωτ. 
λαμπτήρων και μικροσυσκευών ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ 
Α.Ε. προωθεί και μεριμνά για την αξιοποίηση 
αποβλήτων, την προστασία του περιβάλλοντος και 
την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων.

Από την εταιρία  Ν.Τ. ΜΠΛΟΥΜΑΣ  που 
δραστηριοποιείται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 
μπορείτε να ενοικιάσετε κάδους για ανακύκλωση 
γυάλινων μπουκαλιών, πλαστικών υλών, χαρτιού, 
όπως και συσκευών.

H Molyto κατασκευάζει ανοξείδωτους (inox), ξύλινους 
και πλαστικούς κάδους ανακύκλωσης απορριμάτων. Οι 
κάδοι μπορούν να σχεδιαστούν κατόπιν παραγγελίας 
για να εναρμονίζονται με την ταυτότητα του 
καταλύματός σας. 

Προμηθευτείτε πλαστικούς κάδους ανακύκλωσης 
από την εταιρεία Supercleaner για να τονώσετε 
την οικολογική συνείδηση των εργαζομένων και των 
επισκεπτών του καταλύματός σας. 

Απευθυνθείτε στην εταιρεία ΠΕΡΙΤΕΧΝΟ για την εγκατάσταση μονάδας ανακύκλωσης «Γκρι 
νερών» (από τη μπανιέρα, τη ντουζιέρα και τον νιπτήρα) GEP. Το ανακυκλωμένο νερό είναι 
διαυγές και απόλυτα ασφαλές, χωρίς χρήση χλωρίου ή άλλων χημικών αναλωσίμων. Μπορεί 
να επαναχρησιμοποιηθεί σε καζανάκια WC, στο πλυντήριο ρούχων, για επιφανειακό 
πότισμα και για εργασίες καθαριότητας.

Σώστε νερό. Σώστε χρήματα. 
Υποστηρίξτε τον οικοτουρισμό.

Εφαρμόστε πρόγραμμα αναχρησιμοποίησης πετσετών και κλινοσκεπασμάτων. 
Οι πετσέτες και τα κλινοσκεπάσματα, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για μία μόνο ημέρα 
και είναι ουσιαστικά καθαρά, αγγίζουν κατά μέσο όρο το 40% του συνολικού βάρους των 
άπλυτων των ξενοδοχείων. Το πλύσιμό τους καταναλώνει σημαντικές ποσότητες νερού, 
ηλεκτρικής ενέργειας και απορρυπαντικών, ενώ παράλληλα παράγει μεγάλο όγκο 
υγρών λυμάτων μολυσμένων με χημικά. Ένα πρόγραμμα αναχρησιμοποίησης παρακινεί 
τους πελάτες να χρησιμοποιούν τις πετσέτες και τα κλινοσκεπάσματα τους για πάνω από μία 
ημέρα, μια ιδέα, την οποία σέβονται τα ξενοδοχεία σε όλον τον κόσμο.

Προσοχή! Εξηγείστε στους πελάτες σας ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει καθαρά 
οικολογικά κίνητρα. Αν κάποιος αρνηθεί να συμμετάσχει, αλλάξτε τις πετσέτες του με τη 
συχνότητα, που εκείνος επιθυμεί.

νέο! νέο!

νέο!

http://bit.ly/2rr3OMr
http://bit.ly/2rW7Tf2
http://bit.ly/2rWam9t
http://bit.ly/2rdYpsQ
http://bit.ly/2sXJowG
http://bit.ly/2rqNR8Y
http://bit.ly/2socfx4


Η REVIVE είναι μια εταιρεία με κύρια δραστηριότητα τη συλλογή, την επεξεργασία 
και τη διάθεση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών για βιομηχανική χρήση που 
εξυπειρετεί πολλές περιοχές της χώρας.  Απευθυνθείτε σε αυτήν για την ανακύκλωση των 
χρησιμοποιημένων βρώσιμων λαδιών του καταλύματός σας. Η REVIVE θα αναλάβει όλες τις 
διαδικασίες έως και την τοποθέτηση του κάδου συλλογής και στη συνέχεια θα ορίσετε μέρες 
και ώρες συλλογής των ελαίων. Εμπιστευτείτε την!

νέο!
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Για μεγάλα καταλύματα η ΤΕΧΑΝ  προσφέρει την 
τοποθέτηση, λειτουργία και εμπορική αξιοποίηση 
«Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής 
Ανακύκλωσης» που αποτελούνται από αυτόματα 
μηχανήματα ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας.

Η Euro-Recycling είναι πιστοποιημένος συλλογέας 
ανακύκλωσης για το χρησιμοποιημένο μαγειρικό 
λάδι του ξενοδοχείου σας. Η εταιρεία θα τοποθετήσει 
τον κατάλληλο εξοπλισμό στο χώρο σας και θα 
αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά του.

Ανακυκλώστε τα πλαστικά είδη του ξενοδοχείου σας, 
όπως κουβάλες, συσκευασίες ή νάιλον σακούλες. 
Αν το κατάλυμά σας βρίσκεται στη Β. Ελλάδα 
συμβουλευτείτε την εταιρεία Αφοί Καρατσιάλοι ΟΕ 
στη Θεσσαλονίκη. 

Ενημερωθείτε για την ανακύκλωση μπαταριών 
μολύβδου-οξέως (από αυτοκίνητα, φορτηγά, 
μοτοσυκλέτες, UPS, συστήματα συναγερμού και 
εφεδρικού φωτισμού) από το Green Mission και 
συμμετέχετε κι εσείς στην «πράσινη αποστολή».

Tip! 
Aνακυκλώστε τα 

χρησιμοποιημένα λίπη και 
έλαια που παράγει η κουζίνα 

του καταλύματός σας και 
προστατέψτε το περιβάλλον, 

λαμβάνοντας ταυτόχρονα 
ανταποδοτικά οφέλη από τις 

εταιρείες ανακύκλωσης. 

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΧΥΤΗΡΙΑ εδρεύει στη 
Λέσβο και ασχολείται μεταξύ άλλων με την ανακύκλωση 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως 
και αποβλήτων χάρτινης, πλαστικής, γυάλινης 
αλουμινένιας συσκευασίας. 

νέο!

νέο!

http://bit.ly/2rqU9Fz
http://bit.ly/2rmINYg
http://bit.ly/2rW5EZ3
http://bit.ly/2rdPffR
http://bit.ly/2rmClAv
http://bit.ly/2sjlT3b
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Η Elatirio Strom, από το 1965, εξοπλίζει ξενοδοχεία, 
πλοία, καταστήματα επίπλων, αλλά και την λιανική 
πώληση με πλήρη σειρά στρωμάτων όλων των 
κατηγοριών, καθώς και υποστρώματα σε διάφορα 
σχέδια και χρωματισμούς.

Είναι κατασκευασμένα από φυσικά υλικά (π.χ. φύκια, 
μαλλί, αλογότριχα, ίνες κάκτου, φυσικό καουτσούκ, 
βαμβάκι). Ο λόγος για τα στρώματα της COCO-MAT.

Η Pieria Strom είναι μια παραδοσιακή οικογενειακή 
επιχείρηση που κατασκευάζει οικολογικά στρώματα 
latex από φυσικά και αγνά υλικά, χωρίς χημικές 
προσμίξεις.

Το Nova Latex της Nova Strom είναι ένα στρώμα 
κατασκευασμένο με πρώτη ύλη το φυσικό Latex 100%, 
διαμορφωμένο σε 7 ζώνες στήριξης, μια εξαιρετική 
επιλογή για να προσφέρετε αναπαυτικό ύπνο στους 
επισκέπτες σας. 

Στην Imperial Strom θα βρείτε στρώματα από Latex 
Natural, ένα 100% φυσικό υλικό που προέρχεται από 
τον γαλακτώδη χυμό του καουτσουκόδεντρου.

Tip! 
Eξοπλίστε τα δωμάτια του 

καταλύματός σας με προϊόντα 
ύπνου φιλικά τόσο απέναντι 

στο περιβάλλον όσο και 
απέναντι στην υγεία των 

πελατών. Φυσικά υλικά για 
στρώματα είναι το βαμβάκι, 

τα φύκια, οι ίνες κάκτου και το 
φυσικό καουτσούκ.

Η Tailorbed θα εξοπλίσει τα δωμάτια του ξενοδοχείου σας με στρώματα που θα προσφέρουν 
στους επισκέπτες αξέχαστο φυσικό ύπνο αίσθηση ζεστασιάς και ευχαρίστησης. Τα προϊόντα 
της εταιρείας, στρώματα, κεφαλάρια, μαξιλάρια, αξεσουάρ και έπιπλα κατασκευάζονται με 
φυσικά και προς το περιβάλλον υλικά, επιλεγμένα με βαθιά οικολογική συνείδηση και με 
«πράσινες» βιωματικές αρχές.

νέο!

http://bit.ly/2thcR46
http://bit.ly/2sXKBE1
http://bit.ly/2sXKyIy
http://bit.ly/2rrjrDE
http://bit.ly/2rWl1kn
http://bit.ly/2sXzhrL


Επ
ιτ

ρα
πέ

ζι
ος

 ε
ξο

πλ
ισ

μό
ς

Στα ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΤΣΟΝΙΟΣ στο Βαθύ της Σίφνου 
θα βρείτε χειροποίητα κεραμικά. Ανάμεσα τους 
υπάρχουν και σκεύη για τα δωμάτια ή το εστιατόριο 
του καταλύματός σας όπως κανάτες, πιάτα, ποτήρια 
και φλιτζάνια.

Διαλέξτε μοναδικά κεραμεικά πιάτα, μπολ, ποτήρια και 
είδη σερβιρίσματος, καθώς και διακοσμητικά από το 
εργαστήρι Sifnos Stoneware για να δημιουργήσετε 
μια τοπική και ταυτόχρονα πολυτελή αίσθηση στα 
τραπέζια του καταλύματός σας. 

Η εταιρεία Natural Soft με έδρα στη Θεσσαλονίκη 
παράγει τις νέες οικολογικές χαρτοπετσέτες από 
ανακυκλωμένο χαρτί, κατάλληλες για χρήση στο 
κατάλυμά σας μιας και δεν διαφέρουν σε τίποτα 
από τις άλλες χαρτοπετσέτες, σε φυσικό, ροζ και 
γκρι χρώμα.

Σχεδιάστε με τη βοήθεια της εταιρείας SPmenu 
μοναδικούς καταλόγους από φυσικό ξύλο για το 
εστιατόριο του ξενοδοχείου σας, με έναν μοναδικό 
σχεδιασμό βασισμένο 100% στις ανάγκες και το 
στυλ της επιχείρησής σας.

Εντυπωσιάστε τους επισκέπτες σας με επιλεγμένα 
αντικείμενα της κρητικής εταιρείας “Rizes”, όπως 
πιάτα, σετ αλατοπίπερου και σουβέρ από ξύλο ελιάς, 
υλικό που χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα στη 
Μεσόγειο για αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Η ΙΩΝΙΑ μπορεί να σας φτιάξει σερβίτσια με το 
λογότυπο της επιχείρησής σας. Αν πάλι δεν θέλετε 
κάτι τέτοιο, επιλέξτε από την τεράστια έτοιμη ποικιλία 
της ΙΩΝΙΑ.

Κάντε τη διαφορά και δώστε έναν πράσινο τόνο στα τραπέζια του καταλύματός σας, 
χρησιμοποιώντας σουπλά, σουβέρ και καταλόγους από ξύλο. Θα σας βοηθήσει η εταιρεία 
Menu Shop, η οποία κατασκευάζει εξ ολοκλήρου τα ξύλινα προϊόντα σε μεγάλη γκάμα 
χρωμάτων και φυσικά ξύλου σε φυσικές αποχρώσεις (δρυ, οξιά, κερασιά κ.α., δίνοντάς σας 
την δυνατότητα να παρέμβετε σε κάθε στάδιο της παρασκευής τους. Η εξατομικευμένη 
κατασκευή τους θα κάνει το κατάλυμά σας να ξεχωρίσει σε αισθητική, ποιότητα και οικολογική 
ευαισθησία. 

νέο!

νέο!

νέο!

νέο!νέο!

http://bit.ly/2sooRnV
http://bit.ly/2rhF9Pi
http://bit.ly/2s2sFYQ
http://bit.ly/2rRLr6G
http://bit.ly/2rRM0gN
http://bit.ly/2so2S0c
http://bit.ly/2sXC7Nn
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Προτιμήστε επιτραπέζια είδη μιας χρήσης από 
την πλήρη γκάμα προϊόντων συσκευασίας και 
επιτραπέζιων σκευών της εταιρείας Prepac. Είναι 
βιοαποικοδομήσιμα, βιοδιασπώμενα και παράγονται 
από βιώσιμες και ανανεώσιμες πηγές.

Μια εξαιρετική οικολογική επιλογή για να δώσετε έναν φυσικό τόνο στα τραπέζια του 
εστιατορίου του καταλύματός σας αποτελούν τα ξύλινα πιάτα. Προμηθευτείτε μοναδικά 
πιάτα, πιατέλες και παλέτες σερβιρίσματος από την εταιρεία ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. με έδρα 
στη Βέροια και κάντε τη διαφορά. 

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα ta-panda.gr θα βρείτε οικολογικά πιάτα, μπωλ και δίσκους 
μιας χρήσης από ζαχαροκάλαμο, ανθεκτικά στο νερό και στην θερμότητα, εσωτερικά 
αδιαπέραστα από έλαια και νερό. Μια άλλη επιλογή είναι τα αναλώσιμα είδη σερβιρίσματος 
από άχρηστα φύλλα του ινδικού φοίνικα Adaka, με φυσική εμφάνιση μιας και κάθε τεμάχιο 
είναι μοναδικό με το δικό του σχήμα.

νέο!

νέο!

νέο!

Tip! 
Είναι κρίμα να χρησιμοποιείτε είδη 
σερβιρίσματος που βλάπτουν το 
περιβάλλον, όπως τα πλαστικά 

πιάτα και ποτήρια. Υπάρχει 
πληθώρα επιλογών μιας χρήσης 

από φυσικά υλικά, βιοδιασπώμενα 
και κομποστοποιήσιμα, όπως τα 

φοινικόφυλλα, το μπαμπού και το 
ζαχαροκάλαμο.

Προμηθευτείτε ξύλινα βιοδιασπώμενα πιάτα και 
δισκάκια από φύλλο φοίνικα από το e-pack.gr 
σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων, ιδανικά για 
εκδηλώσεις του ξενοδοχείου σας, καθώς και γόνδολες 
για τους μεζέδες που προσφέρετε.

νέο!

Η menu style διαθέτει μεγάλη γκάμα θηκών μενού 
και αξεσουάρ για το εστιατόριο του ξενοδοχείου 
σας. Τα προϊόντα αυτά είναι κατασκευασμένα από 
οικολογικά υλικά όπως ο φελλός, το αναγεννημένο 
δέρμα και το υλικό των ετικετών των jeans.

Η εταιρία “PAPER Q”  παρέχει πιστοποιημένα 
πρωτοποριακά προϊόντα σε οικολογικά σουπλά, είδη 
καθαρισμού, είδη συσκευασίας, οικολογικά προϊόντα 
απόσμησης και προσφάτως τα ανακυκλωμένα 
οικολογικά χαρτιά “HAVANA BROWN”.

Η FINEZZA ABEE πρεσβεύει ότι κανείς δεν πρέπει να 
παραβλέπει την προστασία του περιβάλλοντος. Στο 
πλαίσιο αυτό κατασκευάζει φιλικά προς το περιβάλλον 
προϊόντα με κυριότερο τη χαρτοπετσέτα ECO GREEN.

http://bit.ly/2rr9ZQz
http://bit.ly/2rmrdUi
http://bit.ly/2rWcX3d
http://bit.ly/2re2ZXY
http://bit.ly/2swFBca
http://bit.ly/2rdThEZ
http://bit.ly/2rqWuAl
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GIFT SHOP

Gift Shop

Τα προϊόντα με αυτό το λογότυπο 

δεν κυκλοφορούν σε επαγγελματικές 

συσκευασίες. Αντίθετα μια τουριστική 

επιχείρηση μπορεί να τα προμηθευτεί 

και να τα τοποθετήσει στο gift / souvenir 

shop που υπάρχει στις εγκαταστάσεις της 

ως προτάσεις για ωραία δώρα.

Επίσκεψη
Τα προϊόντα με αυτό το λογότυπο 

παρασκευάζονται σε χώρους, τους οποίους 

οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να 

προτείνουν στους επισκέπτες ως σημεία για 

αγορές αλλά και ενδιαφέρουσες επισκέψεις 

(π.χ. οινοποιεία, μοναστήρια, εργαστήρια κλπ).

EΠΙΣΚΕΨΗ



Στηρίξτε τις μπίρες από την πατρίδα μας!

Η ποιότητά τους είναι εξαιρετική και αγοράζοντας τες στηρίζετε την 
ελληνική οικονομία. Ο λόγος για τις ελληνικές μάρκες μπίρας, οι οποίες 
παράγονται σε πολλές γωνιές της χώρας μας: Από την Κομοτηνή μέχρι το 
Ρέθυμνο και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο. Στην αγορά κυκλοφορούν 
πάνω από 20 brands ελληνικής μπίρας.

Δοκιμάστε, στηρίξτε και αγαπήστε όλες τις μπίρες, που παράγονται στην 
Ελλάδα. Αν έχετε κάποια τουριστική επιχείρηση, σίγουρα ανάμεσά τους 
θα βρείτε υπέροχες προτάσεις από τον τόπο σας για τους πελάτες σας.
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νέο!

νέο!

νέο!
νέο!

νέο!

νέο!

νέο!

http://www.verginabeer.com/el/
http://bit.ly/2se4GpL
http://www.corfubeer.com
http://nissos.beer/el/
https://volkanbeer.com/
http://magnusmagister.gr/en
http://vap.gr/zythos/
http://www.brinks-beer.gr/
http://solobeer.gr/
http://olympicbrewery.gr/
http://canaldive.gr/
http://bit.ly/2rjHQMl
http://www.piraikibeer.gr/
http://chiosbeer.gr/cb/
http://www.greekbeer.com/
http://www.epirusmb.gr/
http://www.kefalonianbeer.com/en/
http://sknipa.gr
http://www.volosbeer.gr
http://www.folegandrosbrewery.gr/
http://www.samothrakibeer.gr
http://noctua.gr/
http://www.alibeer.gr/
http://bit.ly/2sY48V8


Mακεδονία

                                                 Αττική
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Θεσσαλία Πελοπόννησος Iόνιο

νέο!

http://www.icecreamfino.gr/el/
http://www.kayak.gr/
http://www.krikri.gr/icecream/main/pagwto
http://www.pagota-14.gr/
http://www.alfa-icecreams.gr/
http://www.eskimoice.gr/
http://www.grandgelato.gr/
http://www.torre.gr/
http://dsmilka.gr/
http://www.zoomserie.gr/zoomserie_ice_creams/
http://www.konrol.gr/
http://www.dodoni.com.gr/index.php/el/
https://www.facebook.com/krokanicecream/
http://www.cremalatte.gr/
http://www.axaikoentelvais.com/index2.php
http://www.trikki.com.gr/
http://pilioicecream.com/
http://bit.ly/2svUxb2


Aπό την Olympus Bakery Χατζηγιαννίδη μπορείτε 
να προμηθευτείτε τσουρέκι, κουλουράκια και πτι-
φουρ σε διάφορες γεύσεις για να εμπλουτίσετε το 
πρωινό του ξενοδοχείου σας. 
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Προσφέρετε στους επισκέπτες του καταλύματος σας το μοναδικό σε καθαρότητα 
παραδοσιακό τσίπουρο Μακεδονίας “50”  του Σπύρου Σονιάδη, εµπνευσµένο από το κλασικό 
πενηνταράκι των παλιών καπηλειών. Παράγεται από την ευγενική ποικιλία του Ξινόμαυρου 
που ωριμάζει εδώ και αιώνες στον αμπελώνα Αμυνταίου. Επιλέξτε με γλυκάνισο ή χωρίς.

Η εταιρία Tetragono από το Κιλκίς δημιούργησε 
ζυμαρικά με νέο τετράγωνο σχήμα που προσδίδει νέες 
ιδιότητες στη συμπεριφορά τους, τόσο στο βράσιμο, 
όσο και στο σερβίρισμα. Είναι μια καθαρά ελληνική 
πρόταση, από 100% ελληνικά σκληρά σιτάρια.

Ο «Ελληνικός Καρπός» είναι μια οικογενειακή 
μονάδα παραγωγής ξηρών καρπών και επεξεργασίας 
φιστικιού. Βασικό του προϊόν είναι το αράπικο φιστίκι 
Αμμουδιάς, που καλλιεργείται στην Αμμουδιά Σερρών.

Oι ιδιαίτερες μαρμελάδες και chutneys Chef Stories 
διατίθενται και σε συσκευασίες δώρου σε μικρά 
βαζάκια. Προτείνετε στους επισκέπτες σας τις ειδικές 
τριπλέτες της σειράς σειρά Chefstories mini jars για να 
δοκιμάσουν περισσότερες μοναδικές γεύσεις. 

Η Δ & Α ΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε TSIK2TSIK δραστηριοποιείται 
στο χώρο των ξηρών καρπών, αποξηραμένων 
φρούτων και δημητριακών και εφαρμόζει σύστημα 
HACCP με την βεβαίωση του οργανισμού QMSCERT.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα αφεψήματα του πρωινού να 
προσφέρετε και Kρόκο Κοζάνης ή αλλιώς το χρυσάφι 
της ελληνικής γης, ένα από τα πλέον δημοφιλή και 
αγαπημένα μπαχαρικά για το άρωμα, το χρώμα και τις 
φαρμακευτικές του ιδιότητες.

GIFT SHOPνέο!

Για μια υγιεινή προσθήκη στο πρωινό που προσφέρετε προτιμήστε τις χειροποίητες μπάρες 
Σπιτικό από βρώμη και μέλι, με υψηλή θρεπτική αξία και υψηλή περιεκτικότητα σε διατητικές 
ίνες. Δεν περιέχουν ζάχαρη και συντηριτικά, αλλά δημητριακά, ξηρούς καρπούς και ξερά 
φρούτα με πολλά ωφέλιμα συστατικά. Επιλέξτε ανάμεσα στη μεγάλη ποικιλία γεύσεων και 
προωθήστε την υγιεινή ισορροπημένη διατροφή. 

νέο!

http://bit.ly/2swW3Jq
http://bit.ly/2snYE8Z
http://bit.ly/2rn5k73
http://bit.ly/2sjP6ec
http://bit.ly/2sjFfoF
http://bit.ly/2so4G9w
http://bit.ly/2rmRx0p
http://bit.ly/2swSyCP


Τα φασόλια Πρεσπών έχουν χαρακτηριστεί ως Προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής 
Ένδειξης (Π.Γ.Ε). Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών 
«ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ»  για την καλλιέργεια των φασολιών, για την προστασία του περιβάλλοντος 
αλλά και για τη διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης. Προτιμήστε φασόλια από τον τόπο σας!

νέο!

Δοκιμάστε τα δύο βασικά προϊόντα “Σαμαρίνα” 
που παράγει η οικογένεια Σιαφαρίκα στο νομό 
Γρεβενών, τη χωριάτικη φέτα και το κατσικίσιο 
τυρί, όπως και τα τα υποπροϊόντα τους, το μανούρι, το 
βούτυρο, το ξινοτύρι και τη μυζήθρα.

νέο!

Μ
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κηΠροσφέρετε στους επισκέπτες σας φρέσκα φρούτα 

όπως ροδάκινα, νεκταρίνια, κεράσια, κυδώνια, 
δαμάσκηνα, μήλα και βερίκοκα από τον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Βελβεντού «Δήμητρα».

Μία εξαιρετική επιλογή για χορτοφάγους και όχι μόνο 
αποτελούν τα χειροποίητα προϊόντα ζύμης Trofeas 
Vegan. Στα προϊόντα δεν εμπεριέχονται πρώτες ύλες 
ζωϊκής προέλευσης. 

Η Στέφανος Πατσίκας & ΣΙΑ Ο.Β.Ε. με έδρα της την 
Κλεισούρα Καστοριάς ασχολείται με την επεξεργασία 
γίδινου και πρόβειου γάλακτος και την παραγωγή 
φέτας, η οποία έχει λάβει τον χαρακτηρισμό Π.Ο.Π.

νέο!

Μια κτηνοτροφική οικογένεια ίδρυσε στο Διδυμότειχο 
την ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, η οποίο έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη 
γαλακτοβιομηχανία. Ανάμεσα στα διάφορα τυριά της 
θα βρείτε και βιολογική φέτα από αιγοπρόβατα της 
Θράκης, που βόσκουν ελεύθερα.

Προτείνετε στους πελάτες σας μια επίσκεψη στο Ι. Κ. 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμυλίας, για να 
προμηθευτούν τα ξεχωριστά προϊόντα που οι μοναχές 
παράγουν με φυσικές παραδοσιακές μεθόδους.

EΠΙΣΚΕΨ
Η

Γνωρίστε τους χορτοφάγους επισκέπτες σας

Οι vegetarians: Επισήμως αποκαλούνται lacto-ovo vegetarians δηλαδή … 
γαλακτοαυγοφάγοι. Γενικά εκτός από φυτικά προϊόντα τρώνε και αυγά και γαλακτοκομικά. 
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι περισσότεροι χορτοφάγοι.

Οι vegan: Απέχουν ολότελα από τροφές ζωικής προέλευσης (ακόμα και από το μέλι). 
Καταναλώνουν μόνο χόρτα, όσπρια, φρούτα και δημητριακά.

Οι pescatarians: Είναι χορτοφάγοι, που όμως τρώνε ψάρι.

http://bit.ly/2rWgajg
http://bit.ly/2re9daz
http://bit.ly/2sXEtLU
http://bit.ly/2sreOOG
http://bit.ly/2sreOOG
http://bit.ly/2s9lDSm
http://bit.ly/2rdzFBb
http://bit.ly/2swP9nL
http://bit.ly/2swP9nL
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Το εργαστήρι «Παραδοσιακά Ζυμαρικά ΤΑΣΟΥΛΑ» στην Κοζάνη έχει ως μοναδικό στόχο 
να προσφέρει μια εναλλακτική υγιεινή πρόταση. Δημιουργεί συνεχώς νέες γεύσεις πλούσιες 
σε θρεπτικά συστατικά, βασισμένες σε παραδοσιακές κοζανίτικες συνταγές, με αγνά υλικά 
της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας όπως κρόκο Κοζάνης, άγριο σκόρδο, αποξηραμένα 
λαχανικά, βασιλικό μανιτάρι. Προμηθευτείτε μοναδικά προϊόντα όπως τον παραδοσιακό 
Κοζανίτικο Τραχανά, το Ποντιακό Ευρεστόν, τα φύλλα Περέκ και τις Τηγανόπιτες.

Δροσίστε τους επισκέπτες σας με αναψυκτικά και τσάι 
Φλώρινας - Δινάκη με βασικό συστατικό το φυσικό 
ξινό νερό Φλώρινας και φυσικούς χυμούς φρούτων, 
σε δώδεκα μοναδικές γεύσεις. 

H Melgo διαθέτει μια πλούσια γκάμα προϊόντων 
ζαχαροπλαστικής όπως χωνάκια και κώνους ζάχαρης, 
πουράκια ζαχαροπλαστικής, γκοφρετάκια, γεμιστά 
πουράκια, βάφλες ζαχαροπλαστικής, ταρτάκια και 
σιρόπια παγωτού.

H εταιρεία αρτοσκευασμάτων Select με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη μπορεί να προμηθεύσει το 
κατάλυμά σας με κουλούρια, κουβέρ, μπαγκέτες, 
πίτες, βάσεις για πίτσα κ.α. Προτείνουμε τις υγιεινές 
επιλογές ολικής άλεσης και καλαμποκιού.

Η εταιρεία Πανάρετος παράγει και διαθέτει 
πραγματικό παγωτό βασισμένο σε πατροπαράδοτες 
συνταγές, σε επαγγελματικές, οικογενειακές και 
ατομικές συσκευασίες καθώς και τούρτες παγωτού και 
παγωτίνια.

νέο!

νέο!

νέο!

Για μια διαφορετική ελληνική γευστική πρόταση 
διαθέστε στους πελάτες σας τις πρωτότυπες 
μαρμελάδες πιπεριάς από την πλούσια γη των 
“Κήπων του Μήδα”, σε κουτί πολυτελείας, ιδιανικό 
για δώρο. 

GIFT SHOP

Επιλέξτε για το κατάλυμά σας αναψυκτικά “Βίκος” με 
κύριο συστατικό το Φυσικό Μεταλλικό Νερό, από την 
πηγή Ζαγοροχώρια, αλλά και χυμούς από ελληνικά 
φρούτα.

http://bit.ly/2smVy43
http://bit.ly/2s8Z3sK
http://bit.ly/2t0tjGp
http://bit.ly/2rZKERp
http://bit.ly/2smNrVs
http://bit.ly/2smIAn4
http://bit.ly/2ruG1uW


Η Ηπειρώτικη Ζύμη Κ. Γιαννακούρη & ΣΙΑ ΑΕ 
παράγει προϊόντα ζύμης με πίστη στην αξία των 
φρέσκων πρώτων υλών, στην αξία της καλύτερης 
δυνατής ποιότητας, της απόλυτης καθαριότητας και 
της ασφάλειας.

Η ποτοποιία «ΓΑΤΣΙΟΥ» βρίσκεται στην Άρτα. 
Παρασκευάζει τσίπουρο με παραδοσιακό τρόπο 
απόσταξης, αγνά συστατικά και παλιές συνταγές.

Δοκιμάστε τα σπιτικά παραδοσιακά κεράσματα με 
συνταγές απ’ όλη την Ήπειρο του ζαχαροπλαστείου 
“Ήπειρος Γη“, όπως το κλωστάρι με καρύδι που 
ξεχωρίζει για την σπιτική ηπειρώτικη γεύση και την 
πλούσια γέμιση διαλεγμένων καρυδιών.

Ή
πε

ιρ
ος

Η βιομηχανία γάλακτος Καράλης Α.Ε. στην Ήπειρο 
παράγει κεφαλογραβιέρα Π.Ο.Π., αυτό το υπέροχο 
παραδοσιακό ελληνικό τυρί από πρόβειο γάλα.

Προτείνετε στους επισκέπτες σας να 
προμηθευτούν καπνιστό χέλι και πέστροφα από 
τις ιχθυοκαλλιέργειες της εταιρείας Β. ΓΕΙΤΟΝΑΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ και προτείνετε να φτιαξουν μοναδικά ριζότο, 
μακαρονάδες και άλλες ιδιαίτερες συνταγές. 

Τα παραδοσιακά σπιτικά ζυμαρικά Ηπείρου 
ΣΠΑΝΕΛΛΗ, είναι φτιαγμένα με μεράκι και σπιτική 
φροντίδα, απ’ τα πιο αγνά υλικά της περιοχής, χωρίς 
χρωστικές ουσίες και συντηρητικά.
www.spanelli.gr

Το αγρόκτημα βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων “Παπαγεωργίου” στην κοιλάδα 
του Μπουραζανίου παράγει άλευρα με παραδοσιακό τρόπο σε ιδιόκτητο πετρόμυλο σε 
μεγάλη ποικιλία (σίτου, καλαμποκιού, κριθαριού, βρώμης), ζυμαρικά με διάφορες γεύσεις, 
πάνω από είκοσι είδη τραχανά, χυλοπίτες ολικής αλέσεως ή φινιρισμένες και χυλοπιτάκι. 
Διαθέτει επίσης βιολογικές καλλιέργειες με όσπρια, βότανα και μυρωδικά.

Εμπλουτίστε το πρωινό που προσφέρετε με μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού από το 
παραδοσιακό εργαστήρι “Μαρμελωδία” στην Κόνιτσα, χειροποίητες και χωρίς συντηρητικά, 
σε χονδρική διάθεση. Τα προϊόντα είναι σπιτικά και παράγονται από φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά καθώς και από άγριους καρπούς της περιοχής. Δοκιμάστε επίσης τα πέστο, τις 
σάλτσες και τα τουρσιά του εργαστηρίου.

νέο!

νέο!

GIFT SHOP

http://bit.ly/2rg1Pev
http://bit.ly/2rgmL56
http://bit.ly/2t0I8ca
http://bit.ly/2s9fBAV
http://bit.ly/2snbx28
http://bit.ly/2snbx28
www.spanelli.gr
http://bit.ly/2rpJxeY
http://bit.ly/2smQmgV


H ρίγανη και το τσάι του βουνού της “Ορεινής Γης” καλλιεργούνται σε ένα ελεύθερο από 
χημικά περιβάλλον στα βουνά της Ηπείρου, στην περιοχή του Πωγωνίου, χωρίς μηχανικές 
μεθόδους, αλλά με αποκλειστικά χειρωνακτική εργασία σε όλα τα στάδια. Μιας και η ρίγανη 
και το τσάι αποτελούν βασικά υλικά, προωθήστε μέσω τοπικών, φυσικών επιλογών την 
υγιεινή διατροφή στους επισκέπτες σας. 

Ή
πε

ιρ
ος

Το Κτήμα Ντούκα στις όχθες του ποταμού Αχέροντα 
ασχολείται με τη χονδρική πώληση ελαιολάδου. Το 
λάδι του διατίθεται σε όσο μεγάλες συσκευασίες 
επιθυμείτε. Ακόμα και χύμα.

H Πτηνοτροφική Ιωαννίνων ΑΕ, συνδυάζοντας 
την οικογενειακή παράδοση με την εφαρμογή των 
αυστηρότερων ποιοτικών ελέγχων σε όλα τα στάδια 
της παραγωγικής διαδικασίας,  προσφέρει καθημερινά 
φρέσκα και ποιοτικά αυγά σε όλη την Ελλάδα. 

Η οικογένεια Βαϊμάκη παράγει το ξύδι “Όξος” με παλιά 
οικογενειακή συνταγή από ποικιλίες σταφυλιών της 
Ηπείρου. Το “Όξος” παρουσιάζει επιπλέον ωφέλιμες 
δράσεις λόγω της πατενταρισμένης, μοναδικής 
παγκοσμίως μεθόδου παρασκευής του.

νέο! νέο!

Το Κτήμα Χαραλαμπόγλου αποτελεί έναν 
αμπελώνα βιολογικής γεωργίας στην Κρηνίδα Σερρών 
στους πρόποδες του Παγγαίου όρους.

Το Κτήμα Χατζηβαρύτη ασχολείται με τη βιολογική 
καλλιέργεια σταφυλιών και εστιάζει στις ελληνικές 
ποικιλίες ξινόμαυρο, νεγκόσκα, ροδίτης και ασύρvτικο.

Tip!
Δώστε ψήφο εμπιστοσύνης στα 

ελληνικά αλκοολούχα ποτά. Μπίρες 
και κρασί παράγονται σε κάθε 

γωνιά της χώρας μας. Η ποιότητά 
τους είναι αναμφισβήτητη και 

το ανθρακικό τους αποτύπωμα 
μικρότερο από τα ξένα.

http://bit.ly/2snbvHL
http://bit.ly/2tkuK1F
http://bit.ly/2tkPMxo
http://bit.ly/2s8UdM5
http://bit.ly/2rgvgNA
http://bit.ly/2s9u2oD
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Προτείνετε στους επισκέπτες σας να προμηθευτούν 
το ΠΟΠ κρασί Μεσενικόλας από την σπάνια ομώνυμη 
ποικιλία, η οποία δεν καλλιεργείται πουθενά αλλού 
στον κόσμο, απευθείας από το Winery Monsieur 
Nicolas στην Καρδίτσα.

Οι δημιουργοί του θρυλικού τσίπουρου ΤΣΙΛΙΛΗ από 
τη Ράξα Τρικάλων έχουν επεκταθεί και στο κομμάτι 
του αφρώδους οίνου με το brand BiancoNero. Mια 
νέα σειρά οίνων με απόλυτα νεανική διάθεση.

Ο Αγροτικός Παραγωγικός Συνεταιρισμός Ν. Αγχιάλου 
“Η Δήμητρα”  παράγει το Θεσσαλικό Τσίπουρο με 
γλυκάνισο ή χωρίς.

H Ελασσώνα είναι πασίγνωστη για την εξαιρετική 
ποιότητα της φέτας και του κασεριού. Στην Ελασσόνα 
η εταιρεία Βίγλα Ολύμπου Α.Ε.Β.Ε. παράγει φέτα και 
κασέρι Π.Ο.Π.

Το τσίπουρο «Δεκαράκι» προέρχεται από τον 
Τύρναβο και έχει καθιερωθεί για την ποιότητά του. 
Παράγεται από μοσχάτο, την εκλεκτότερη ποικιλία 
της περιοχής.

EΠΙΣΚΕΨ
Η

Η εταιρεία OΛΥΜΠΟΣ παράγει μια σειρά βιολογικών προϊόντων, η οποία αποτελεί και το 
επίκεντρο της δραστηριότητάς της. Το γάλα, το γιαούρτι, η φέτα και το βούτυρο θα δώσουν 
μια βιολογική επιλογή στο πρωινό που προσφέρετε. Για τα παιδιά μπορείτε να δοκιμάσετε 
το παιδικό ρόφημα κατσικίσου γάλακτος και το επιδόρπιο γιουρτιού της σειράς. 

Το Μηλόξυδο Ολύμπου της εταιρείας Διοδώρα είναι ένα υψηλής ποιότητας βιολογικό 
μηλόξυδο. Παράγεται από μήλα επιλεγμένων ποικιλιών με παραδοσιακές τεχνικές και τη 
φυσική διαδικασία της ζύμωσης. Το μηλόξυδο δίνει μία ιδιαίτερη γεύση στο φαγητό, για 
αυτό χρησιμοποιείστε το σε πιάτα του εστιατορίου του ξενοδσχείου σας όπως σαλάτες, 
όσπρια και κρεατικά.

νέο!

νέο!

Η ΣΙΟΥΡΑΣ Α.Γ.Β.Ε. έχει δημιουργήσει ένα εμπορικό 
σήμα με μεγάλη αποδοχή. Οι ελιές, που παράγει, είναι 
Καλαμών, μαύρες, πράσινες και ελιές σε πάστα.

http://bit.ly/2szj1j9
http://bit.ly/2szj1j9
http://bit.ly/2rZGZDi
http://bit.ly/2rurcsj
http://bit.ly/2rp8Eil
http://bit.ly/2rgsLeg
http://bit.ly/2srawHk
http://bit.ly/2rgfXVd
http://bit.ly/2t0HtqY
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Στη Θεττάλων Γαία θα βρείτε   προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας από τη Θεσσαλική γη 
με μηδέν υπολειμματικότητα φυτοφαρμάκων. Προμηθευτείτε από την επιχείρηση σταρένιο 
βιολογικό αλεύρι, σταρένιο βιολογικό γλυκό τραχανά, ρεβιθάλευρο φυσικής καλλιέργειας, 
ζυμαρικά από ρεβιθάλευρο, και ρίγανη φυσικής καλλιέργειας. Τα προϊόντα που 
παράγουν, συνοδεύονται από χημικές αναλύσεις.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου ΕΒΟΛ έχει ως αντικείμενο τη συγκέντρωση, 
επεξεργασία και διάθεση του αγελαδινού γάλακτος στην τοπική αγορά. Ξεχωρίσαμε τη 
σειρά βιολογικών προϊόντων γάλακτος που περιλαμβάνει κατσικίσιο και αγελαδικό γάλα, 
γάλα κακάο, κατσικίσιο τυρί, όπως και πρόβιο, αγελαδινό και γίδιονο γιαούρτι.

Ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣγη» 
παράγει συνολικά τρεις τύπους αλεύρων: Κρίθινο, 
θεσσαλικό και ελληνική σίκαλη.

Δοκιμάστε επαλείμματα και μαρμελάδες με βιολογικές 
υπερτροφές όπως βιολογική αρώνια και γκότζι του 
Συνεταιρισμού Μενελαϊδος.

Στο εργαστήριο γεύσεων “γιάμ” στην Αγία Λάρισας θα 
βρείτε βαζάκια με παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, 
ορεκτικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, όπως και 
αναψυκτικά.

Στο Τυροκομείο Καρακάνας στο Βόλο θα βρείτε 
φέτα, κασέρι και μανούρι με Προστατευόμενη 
Ονομασία Προέλευσης, όπως και άλλα τυριά, γιαούρτι 
και βούτυρο.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών Βυζίτσας 
“Εσπερίδες” παράγει εξαιρετικό τραχανά με 
λαχανικά και χυλοπίτες, όλων των ειδών τα γλυκά 
κουταλιού με φρούτα, πίτες, σιροπιαστά και πολλά 
άλλα τοπικά προϊόντα. 

νέο!

Tip!
Στους γυναικείους συνεταιρισμούς, 

σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, 
μπορεί κανείς να ανακαλύψει 
«θησαυρούς». Οι κυρίες που 

τους στελεχώνουν δημιουργούν 
προϊόντα ταυτισμένα με την 

παράδοση, τη γαστρονομία και την 
ιστορία του τόπου τους.

νέο!

http://bit.ly/2t0MQ9S
http://bit.ly/2rpnRzz
http://bit.ly/2sr8sz7
http://bit.ly/2szCIaJ
http://bit.ly/2szz3tw
http://bit.ly/2srqukT
http://bit.ly/2tkNtub


Αλάτι Μεσολογγίου

Το Μεσολόγγι διαθέτει δύο αλυκές: Την άσπρη και τη μαύρη. Η μαύρη αλυκή βρίσκεται 
στη νησίδα, Τουρλίδα (5 km μακριά από το Μεσολόγγι), η οποία ονοματοδοτήθηκε από τις 
τουρλίδες, τα θαλάσσια πουλιά που ζούσαν εκεί. Λέγεται μαύρη, διότι παράγει χαμηλότερη 
ποιότητα αλατιού από την άσπρη, η οποία βρίσκεται στον οικισμό, Μεσόκαμπο.

Από τις αλυκές του Μεσολογγίου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα του ελληνικού αλατιού. 
Το αλάτι Μεσολογγίου είναι ένα φυσικό, ακατέργαστο και υψηλής ποιότητας προϊόν. 
Παράγεται μέσω της εξάτμισης του θαλασσινού νερού και έτσι το ασβέστιο, το κάλιο, το 
ιώδιο, το μαγνήσιο και τα ιχνοστοιχεία του μένουν αναλλοίωτα.
Στο εμπόριο το αλάτι Μεσολογγίου κυκλοφορεί σε διάφορες εκδοχές. Μία πολύ αξιόλογη 
είναι το χοντρό αλάτι. Πρόκειται για φυσικό θαλασσινό αλάτι χωρίς καμία επεξεργασία παρά 
μόνον την πλύση του για να γίνει βρώσιμο. Το χοντρό αλάτι Μεσολογγίου είναι ένα από 
τα λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα της αγοράς.
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Στο Μεσολόγγι βρίσκεται το Εργαστήριο Παραδοσιακών Προϊόντων Φλώρος, ένα 
καλό παράδειγμα ελληνικής επιχείρησης. Μαζί με τα άλλα του προϊόντα μπορεί να μας 
εφοδιάσει και με την αφρίνα, η οποία ονομάζεται και βασιλικός πολτός του αλατιού. Παράγεται 
αποκλειστικά στις αλυκές Μεσολογγίου και θεωρείται το καλύτερο και πιο νόστιμο αλάτι. 
Συλλέγεται με το χέρι από την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς την παραμικρή επεξεργασία. 

Το Τυροκομείο Ευρυτανίας Κουτρομάνος 
παράγει τσαλαφούτι, παραδοσιακό ελληνικό τυρί 
αλειφώδους υφής από αιγοπρόβειο γάλα με υπόξινη 
ευχάριστη γεύση και άρωμα.

 Η εταιρεία Xiros παράγει φυσικό ανεπεξέργαστο 
αλάτι από τις αλυκές Μεσολογγίου στην πιο 
αγνή και καθαρή του μορφή. Προμηθευτείτε 
το χονδρικά, για υγιεινή νοστιμιά στα πιάτα που 
προσφέρετε. 

Από το στο πρότυπο Βιολογικό Aγρόκτημα Σάρλη 
στο Μονόδρυ Ευβοίας προμηθευτείτε Ελληνικά 
Βιολογικά προϊόντα, όπως σύκα νωπά και ξερά Κύμης 
(Π.Ο.Π), επιτραπέζια σταφύλια και κρασί, ζυμαρικά, 
γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες κ.ά.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ταξιάρχη στην Εύβοια 
ειδικεύεται στην καλλιέργεια συκεώνων. Το κυριότερο 
του προϊόν είναι τα ξηρά σύκα «Ταξιάρχης Β. 
Εύβοιας». Τα σύκα αυτά μπορείτε να τα βρείτε σε 
επαγγελματικές συσκευασίες των 5 και 10 κιλών.

Το κατίκι Δομοκού είναι κρεμώδες τυρί από κατσικίσιο 
γάλα. Πρόκειται για ένα προϊόν με Προστατευόμενη 
Ονομασία Προέλευσης. Για να το προμηθευτείτε 
απευθυνθείτε στη ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε. από το Περιβόλι 
του δήμου Δομοκού.

νέο!
Προτείνετε στους επισκέπτες σας να επισκεφθούν 
τον κήπο της εταιρείας Filevia στη Χαλκίδα και να 
προμηθευτούν λικέρ και μαρμελάδες από διάφορα 
φρούτα εποχής. Εκεί θα δούνε, θα αγγίξουν, θα 
μυρίσουν και θα αισθανθούν τις πρώτες ύλες. 

EΠΙΣΚΕΨ
Η

http://bit.ly/2s9rS8K
http://bit.ly/2sngTdK
http://bit.ly/2szsx63
http://bit.ly/2szDqVr
http://bit.ly/2rq3OBn
http://bit.ly/2rq3OBn
http://bit.ly/2sn9Vp5
http://bit.ly/2rfWDHD


Σερβίρετε στο πρωινό του καταλύματός σας φυσικούς χυμούς, τσάι και αναψυκτικά 
“bfresh spitiko”, χωρίς προσθήκη σακχάρων, με γλυκαντικά από το φυτό στέβια και χωρίς 
συντηριτικά για να προσφέρετε στους επισκέπτες σας την αίσθηση της ευεξίας και της 
φρεσκάδας. Τα προϊόντα διατίθονται σε 100% ανακυκλώσιμες γυάλινες φυάλες 1lt ή 
0,5lt που περιέχουν 14-20 μερίδες για μεγάλη εξοικονόμηση χώρου και χρημάτων.

Προμηθευτείτε επαγγελματικές συσκευασίες προϊόντων ελιάς από την εταιρεία Lelia που 
εδρεύει στην Αυλίδα. Επιλέξτε ατομικές μερίδες λαδόξιδο, λαδόξιδο με βαλσάμικο και 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, πάστες ελιάς ενός κιλού, καθώς και μεγάλες συσκευασίες με 
ελιές γεμιστές, εκπυρηνωμένες, ολόκληρες και ροδέλες για υγιεινές συνταγές. 

νέο!

νέο!
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Το Κτήμα Τζιβάνη στη Ριτσώνα Αυλίδας ασχολείται 
με την παραγωγή βιολογικών κρασιών και διατηρεί 
Μουσείο Κρασιού.

Το Μεσολόγγι φημίζεται για το Αυγοτάραχο, μια 
εκλεκτή λιχουδιά από καπνιστό αυγό κέφαλου, με 
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ). 
Προτείνουμε το Αυγοτάραχο Στέφος βασισμένο σε 
παραδοσιακή σπιτική συνταγή.

Στο Κτήμα Αλμπάνη στη Βόρεια Έυβοια θα βρείτε 
ελληνικά προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, 100% 
φυσικά, χωρίς συντηρητικά και προσθήκη ζάχαρης, 
όπως βιολογική μαρμελάδα μήλο, μήλο-κυδώνι,  
μήλο-κανέλα, χυμό και φρουτόκρεμα μήλου. 

Το ούζο «Πελάδα» φτιάχνεται στο Μεσολόγγι. Η 
απόσταξη του γίνεται σε παραδοσιακούς χάλκινους 
άμβυκες, όπου αναμειγνύονται γλυκάνισος και 
μαστίχα Χίου.

Ενημερώστε τους πελάτες σας για το BACALeco στο 
Καινούριο Φθιώτιδας, ένα μπακάλικο όπου θα βρουν 
μοναδικά τρόφιμα δικής τους παραγωγής, αλλά και 
άλλων εξαιρετικών παραγωγών από κάθε γωνιά της 
Ελλάδας.

EΠΙΣΚΕΨ
Η

Μια μικρή επιλογή από την θαυμαστή ελληνική φύση 
μας χαρίζουν τα ελληνικά βιολογικά βότανα ABES: 
αλθαία, βαλσαμόχορτο, δεντρολίβανο, λεβάντα, 
λουίζα, μαντζουράνα, μελισσόχορτο, ρίγανη, 
ύσσωπος, φασκόμηλο και φλισκούνι. 

http://bit.ly/2t11iOY
http://bit.ly/2sn69fF
http://bit.ly/2t0Pht2
http://bit.ly/2t0EEpZ
http://bit.ly/2srsGJ9
http://bit.ly/2snb8Nf
http://bit.ly/2tkY209
http://bit.ly/2rZrV8q


H εταιρία Alpha Kaffe έχει ως στόχο τη συνεχή 
αναζήτηση καταρτισμένων παραγωγών, που 
συνδυάζουν παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους 
επεξεργασίας καφέ στις φάρμες τους. Δοκιμάστε τον 
δικό τους ελληνικό καφέ “Ρωμιός”.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φιστικοπαραγωγών 
Αίγινας δεν διαθέτει αυτό το διάσημο προϊόν του 
νησιού μόνο στην αρχική του μορφή αλλά και στη 
μορφή πρωτότυπων γλυκών. 

Μια ωραία ιδέα για δώρο από την Αίγινα είναι τα 
φυστίκια, η βανίλια υποβρύχιο με ψίχα φιστικιού, 
το πέστο φυστικιού και άλλα πρωτότυπα προϊόντα 
της εταιρείας Pistachio Shop.

Το Τυροκομείο Κωσταρέλου παράγει εδώ και 
τρεις γενιές εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, 
με αγάπη για την πρώτη ύλη και σεβασμό για την 
ποιότητα.  Διαθέστε τα μοναδικά καλάθια δώρων 
στους επισκέπτες σας.
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Ανανεώστε το πρωινό του ξενοδοχείου σας 
με πρωτότυπο μούσλι με γύρη και ελληνικές 
υπερτροφές, με γύρη, σταφίδες και φράουλες ή με 
γύρη, κακάο και μάκα από το εργαστήρι Γαϊδαράκος 
στη Ν.Μάκρη.

Ψήνετε στο κατάλυμά σας; Ας στραφούμε στις 
ελληνικές πρώτες ύλες. Η εταιρεία K. Σαραντόπουλος 
δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής αλεύρων 
σε διάφορες ποιότητες και σιμιγδάλι. 

GIFT SHOPGIFT SHOP

Πίνετε καφέ; Επιλέξτε «υπεύθυνα»!

Επιλέγοντας προσεκτικά το χαρμάνι και αναβιώνοντας παραδοσιακές τεχνικές καβουρδίσματος η 
εταιρεία Kawacom Hellas παράγει υπερήφανα ένα γνήσιο Ελληνικό Καφέ με μεστό σώμα πλούσιο 
άρωμα και πολλές αναμνήσεις. Το όνομα αυτού Τερψίθυμος « ο ευφραίνων την ψυχήν»…

Συνεργαζόμενη στενά με το διεθνώς αναγνωρισμένο brand καφέ Φάρμα Ipanema η Kawacom 
Hellas δραστηριοποιείται στη χώρα μας και έχει κάνει πρωτοπόρα και θαυμαστά βήματα στον κλάδο 
της καφεστίασης.

Ξέρετε όμως τι διαφοροποιεί την Kawacom Hellas από τους ανταγωνιστές της; Το ότι χρησιμοποιεί 
100% οικολογικά ποτήρια από ιαπωνικό ακατέργαστο και αλεύκαντο χαρτί. Επιπλέον, για να 
εξοικονομήσει περισσότερο χαρτί, προτίμησε να αντικαταστήσει τα ποτήρια διπλού τοιχώματος 
με χάρτινους δακτυλίους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι ανάγκη. Με αυτόν τον τρόπο 
ξοδεύεται 45% λιγότερο χαρτί.

Πέρα από τα ποτήρια η Kawacom Hellas χρησιμοποιεί και οικολογικές θήκες ποτηριών, συσκευασίες 
μπισκότων και γλυκαντικών, χαρτοπετσέτες, αναδευτήρες και κιβώτια.

Η Kawacom Hellas ακολουθεί το πρότυπο της Φάρμα Ipanema, που έχει περιβαλλοντικές 
ανησυχίες και δίνει σημασία στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να τονίσουμε ότι η Φάρμα Ipanema 
είναι πιστοποιημένη από τον Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας UTZ, ο οποίος έχει να κάνει με τις σωστές 
γεωργικές πρακτικές κατά την παραγωγή καφέ. Επίσης έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό SCS – Fair 
Trade USA για την ενασχόληση της με το fair trade, που στοχεύει στην αειφορία και στην προάσπιση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων των εργατών. Τέλος, έχει λάβει πιστοποιητικό Rainforest Alliance ως εγγύηση 
ότι οι καλλιέργειές της σέβονται τα δάση.

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας εταιρείας ευαίσθητης κοινωνικά και περιβαλλοντικά. 
Μακάρι όλες οι εταιρείες να σκέφτονταν έτσι…

νέο!

http://bit.ly/2t0MOid
http://bit.ly/2t0WKYL
http://bit.ly/2t0WKYL
http://bit.ly/2rZA8JH
http://bit.ly/2rZDDzQ
http://bit.ly/2snqwsV
�.�����
http://bit.ly/2sniMr9
http://bit.ly/2sz4pjQ
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Ο αλευρόμυλος Πανταζή στα Μέγαρα αναζητά σε 
όλη την Ελλάδα παραδοσιακούς ελληνικούς σπόρους 
(π.χ. ο καπλουτζάς), παράγει αλεύρι από αυτούς και 
δεν τους αφήνει να χαθούν. Επίσης παράγει άλευρα - 
μίγματα, δηλαδή αλεύρι με ιπποφαές ή goji berry. 

Το εργαστήριο ‘Ηδιστον παράγει γλυκά του κουταλιού 
με μνήμες από τα παλιά, γεύσεις καθαρές και εποχές 
ευωδιαστές, χωρίς συντηρητικά, γλυκόζη και χρώματα 
κι όσο το δυνατό, λιγότερη ζάχαρη.

Στο Περιβολάκι θα βρείτε φρούτα, ζαρζαβατικά 
και λαχανικά εποχής, καθώς επίσης και τυροκομικά, 
όσπρια, σιτηρά, γάλα, αυγά από κοτόπουλα ελευθέρας 
βοσκής και χωριάτικο ψωμί, όλα δικής τους παραγωγής 
και αποκλειστικής διάθεσης.

Η εταιρεία Αποστόλου παράγει με μεράκι, σεβασμό 
και υψηλή ποιότητα στις πρώτες ύλες μπαχαρικά 
ζαχαροπλαστικής, μπαχαρικά αλλαντοποιίας, και 
μπαχαρικά αρτοποιίας.

Αν κεράσετε τους επισκέπτες του καταλύματός σας 
χειροποίητα σοκολατάκια εξαιρετικής ποιότητας από 
την σοκολατοποιία Μπαφατάκης σίγουρα θα τους 
ξετρελάνετε!

Αντικείμενό της εταιρείας Δρίτσας στην Αίγινα είναι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ανώτερης 
ποιότητας. Η προέλευση του ελαιόλαδου είναι από επιλεγμένες ελιές της Πελοποννήσου 
και περιέχει μόνο αγνές πρώτες ύλες. Παράγεται αποκλειστικά με παραδοσιακές μεθόδους 
και συγκεκριμένα με την μέθοδο της πρώτης ψυχρής έκθλιψης. Προτιμήστε τις 
ανακυκλώσιμες συσκευασίες 5 λίτρων για το κατάλυμά σας. 

Χρησιμοποιήστε στα πιάτα που προσφέρετε στο ξενοδοχείο σας βαλσάμικο ξύδι ΠΑΝ από 
την Οξοποιία Ζαφειρόπουλος, η οποία παράγει, εμφιαλώνει και προσφέρει εκλεκτό ξύδι 
από ελληνικά σταφύλια. Το μυστικό της εξαιρετικής ποιότητάς του είναι η απόλυτα φυσική 
ζύμωση των αγνών υλικών της ελληνικής γης. 

νέο!

νέο!

Για το πιο ελληνικό δώρο διαθέστε στους επισκέπτες 
σας το βραβευμένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
«άλφα πι» σε πολυτελή συσκευασία από βαμμένο 
γυαλί, ιδανική για την προστασία του ελαιολάδου από 
το φως, την ακτινοβολία και τη ζέστη.

GIFT SHOP

http://bit.ly/2szClwL
http://bit.ly/2rgfQsV
http://bit.ly/2ruFbys
http://bit.ly/2ruVtXY
http://bit.ly/2rq1aLU
http://bit.ly/2rZBRyF
http://bit.ly/2rgypgA
http://bit.ly/2rpX9qJ


Προσφέρετε ελληνικά αποξηραμένα φρούτα “Thirsty 
Fruits” ως ένα εναλλακτικό σνακ στο πρωινό του 
καταλύματός σας και προωθήστε υγιεινές διατροφικές 
συνήθειες στους επισκέπτες σας. Διατίθενται σε 
επαγγελματικές συσκευασίες ή χύμα.

νέο!
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Τα οικολογικά απεντομωνένα φασόλια, οι γίγαντες, 
τα μαυρομάτικα και η φάβα Φενεού της εταιρείας 
Δικότυλον μπορούν να αποτελέσουν τη βάση 
για μοναδικά ελληνικά υγεινά γεύματα, κατάλληλα και 
για χορτοφάγους. 

Δημιουργήστε εξαιρετικά γεύματα με βιολογικά 
ζυμαρικά από την εταιρεία Μωραϊτικα, με δίκοκκο 
σιτάρι, πλούσιο σε φυτικές ίνες και με χαμηλότερα 
ποσοστά γλουτένης.

Ας μειώσουμε το κρέας στα εστιατόρια 
και τα ξενοδοχεία!

Πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Έλληνες ήταν αρκετά χορτοφαγικός λαός. Το 
κρέας έμπαινε στη διατροφή τους μόνο στις γιορτές ενώ στην καθημερινότητα (ιδίως στην 
Πελοπόννησο και στα νησιά μας) τρέφονταν κατά βάση με λαχανικά, όσπρια ή ψάρια. 
Αργότερα λόγω του κατοχικού συνδρόμου και της αυξημένης οικονομικής άνεσης η χώρα 
μας έγινε πολύ κρεατοφαγική. Μάλιστα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι χώρες 
τις κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες παραδοσιακά κατανάλωναν πολύ κρέας, στρέφονται στη 
χορτοφαγία σε αντίθεση με την Ελλάδα, που δείχνει να προτιμά το κρέας από τη μεσογειακή 
διατροφή.

Όμως είναι καιρός ο τουριστικός κλάδος να αρχίσει να αλλάζει το παραπάνω σκηνικό, διότι 
τα πλεονεκτήματα της χορτοφαγίας είναι πολλά. Πρώτα απ’ όλα οι vegeterians έχουν 
αρκετά οφέλη στην υγεία τους. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το American Heart Association 
και αρκετές πανεπιστημιακές μελέτες έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και λιγότερες 
πιθανότητες να εμφανίσουν καρδιακά νοσήματα ή καρκίνο.

Επιπλέον η ένταξη χορτοφαγικών πιάτων στο μενού μιας τουριστικής επιχείρησης μειώνει 
τα έξοδά της μιας και τα συστατικά τους είναι πιο φθηνά. Τέλος μην ξεχνάμε και το 
περιβάλλον. Όσο αυξάνονται οι vegeterians χρειάζονται λιγότεροι πόροι του για τη σίτισή 
τους.

Μην διστάσετε να βάλετε χορτοφαγικές επιλογές στο μενού σας. Η χορτοφαγία δεν πρέπει 
να είναι ταυτισμένη με τη φτώχεια αλλά με έναν υγιεινό τρόπο ζωής και ένα αειφόρο 
μέλλον. Εξελίσσεται σε έναν παγκόσμιο τρόπο σκέψης, στον οποίον έχουν στραφεί πολλοί 
τουρίστες από τη Δύση. 

Ας ξαναγυρίσουμε στις ρίζες μας!

νέο!

νέο!

Η εταιρεία Α&Π ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέχει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην διακίνηση φρούτων και λαχανικών στην 
Δυτική Ελλάδα. Στραφείτε στα υγιεινά, φρέσκα 
προϊόντα και ανανεώστε το πρωινό του καταλύματός 
σας.  

Η βιοτεχνία Σιδέρης μπορεί να σας εφοδιάσει με 
ξηρούς καρπούς, καφέδες, αλλά και αποξηραμένα 
φρούτα, υπερτροφές και δημητριακά για ένα θρεπτικό 
πρωινό για τους επισκέπτες σας. 

Συστήστε στους επισκέπτες σας το εργαστήριο 
παραδοσιακών ζυμαρικών “Η Πίτσα” στην Τραχειά 
Αργολίδας, όπου θα βρουν τραχανά, χυλοπιτάκι, 
μπουκιές, λαζάνια, μανέστρα, καθώς και λαζάνια και 
χυλοπίτες ολικής.

EΠΙΣΚΕΨ
Η

http://bit.ly/2szMZnj
http://bit.ly/2szMZnj
http://bit.ly/2tkJWMs
http://bit.ly/2rZymbO
http://bit.ly/2snihgC
http://bit.ly/2srn29z
http://bit.ly/2ruy8Gb


Μια πρωτότυπη προσθήκη στο πρωινό του καταλύματός σας θα μπορούσε να είναι ο χυμός 
φραγκόσυκο “En Mani”. Τα αδέλφια Μάγκουρα από την Αρεόπολη με βάση μια τοπική 
καλλιέργεια δημιούργησαν μοναδικούς χυμούς με φραγκόσυκο και αγαύη, συστατικά που 
προσφέρουν πολλά οφέλη στη υγεία. 

νέο!
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Προτιμήστε τα ελληνικά εμφιαλωμένα κρασιά μικρής 
παραγωγής και εξαιρετικής ποιότητας της Οινοποιίας 
Δερέσκου στη Φλόκα του Δήμου Γαργαλιάνων.

Ξεχωρίσαμε και σας προτείνουμε τη νέα γενιά 
αναψυκτικών λουξ plus ‘n light, τα πρώτα αναψυκτικά 
στην ελληνική αγορά που περιέχουν μόνο φυσικά 
γλυκαντικά, με extra βιταμίνη C και ταυτόχρονα χωρίς 
καμία αλλαγή στην απαράμιλλη γεύση των προϊόντων.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας 
Εσπεριδοειδών Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ» 
παράγει τους ομώνυμους χυμούς σε 11 γεύσεις.

Tip! 
Οι ελληνικές εταιρείες στον κλάδο 
των χυμών και των αναψυκτικών 

θα σας εφοδιάσουν με μια 
τεράστια ποικιλία προϊόντων. Οι 
πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν 
είναι ποιοτικότερες και επιπλέον 

μειώνεται η ρύπανση λόγω μικρών 
αποστάσεων στις μεταφορές.

“Το φίλεμα της Λέλας” παρασκευάζει μαρμελάδες, τσάτνεϊ, γλυκά κουταλιού και σάλτσες 
υψηλής ποιότητας, χωρίς συντηρητικά από φυσικά φρέσκα υλικά. Μια ενδιαφέρουσα ιδέα 
είναι να εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες χονδρικής του εργαστηρίου και να παραγγείλετε 
μαρμελάδες ή τσάτνεϊ σε ειδικές συσκευασίες με την ετικέτα του ξενοδοχείου σας για το 
πρωινό που προσφέρετε ή αναμνηστικό. 

νέο!

Ένα πρωτότυπο αναμνηστικό από την Πελοπόννησο 
μπορεί να είναι ένα μπουκάλι βιολογικό πετιμέζι 
ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ. Είναι συμπυκνωμένος μούστος 
από 100% βιολογικά σταφύλια της ορεινής Πυλίας, 
πλούσιος σε ενέργεια, σίδηρο και ασβέστιο.

GIFT SHOP

Ο Χρήστος Φούζας και η Μαρία Γαμβρούλη κατά 
τη δημιουργία των μαρμελάδων και των γλυκών 
του κουταλιού “γλυκύδωρον” χρησιμοποιούν 
μόνο βιολογικά προϊόντα δικής τους παραγωγής. 
Προτιμήστε τους! 

http://bit.ly/2rpZ5iZ
http://bit.ly/2s9w883
http://bit.ly/2s9w883
http://bit.ly/2ruFFEL
http://bit.ly/2srpb5r
http://bit.ly/2rZHqgK
http://bit.ly/2sz6tbA
http://bit.ly/2sroo4k
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Προμηθευτείτε τις επαγγελματικές συσκευασίες με 
ελιές, πάστα ελιάς και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
της εταιρείας Xenia για να προσθέσετε πινελιές υγείας 
στα πιάτα που προσφέρετε.

Το βαλσαμικό ξίδι “Κalamata Papadimitriou” 
διαφοροποιείται από οποιοδήποτε άλλο βαλσαμικό 
στον κόσμο, καθώς παράγεται από 100% ξηρή 
κορινθιακή σταφίδα. Xρησιμοποιήστε το για να 
μεταμορφώσετε τα πιάτα που προσφέρετε. 

Στο Κτήμα Ευθυμίου στο Θέρμο Τριχωνίδας παράγεται το λάδι “ΟΡΕΩΝ αιτωλικής γης”,  
ένα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με την πιστοποίηση της Bio Hellas, μοναδικό σε χρώμα, υφή 
και γεύση. Προμηθευτείτε το για μια γκουρμέ βιολογική νότα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου 
σας.  Επίσης, δοκιμάστε τις πρώτης ποιότητας βρώσιμες ελιές Αγρινίου με την ίδια επωνυμία. 
Όσο για το gift shop σας μην παραλείψετε τις μοναδικές συσκευασίες δώρου.

νέο!
νέο!

νέο!

O Aγροτικός Συνεταιρισμός Πετρίνας παράγει 
το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Πετρίνα” με 
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, που 
παράγεται από την ποικιλία ελιάς «κορωνέϊκη» στην 
Κοινότητα Πετρίνας Νομού Λακωνίας.

Tip!
Μέχρι σήμερα αμέτρητοι Έλληνες 

παραγωγοί ασχολούνται με 
τον θησαυρό που κρύβεται 

στον καρπό της ελιάς. Κάποιοι 
από αυτούς έχουν αναπτύξει 
περιβαλλοντική συνείδηση 

παράγοντας βιολογικό ελαιόλαδο 
και προσφέροντας ακόμα πιο 

υγιεινά προϊόντα. 

Διαθέστε στους επισκέπτες σας τα giftboxes της 
εταιρείας Royal Elements I.K.E. “Pylos Poems”, με 
ελαιόλαδο, ξύδι, μέλι, πάστα ελιάς σε μοναδικούς 
συνδυασμούς. 

GIFT SHOP

Οι ελαιώνες, από όπου προέρχεται το βιολογικό «Λάδι 
Βιώσας», βρίσκονται στο Κεφαλόβρυσο Μεσσηνίας. 
Μπορείτε να βρείτε και με άρωμα πορτοκάλι ή 
λεμόνι και σε τενεκέδες των 5lt για εστιατόρια και 
ξενοδοχειακά καταλύματα.

http://bit.ly/2ruzelh
http://bit.ly/2rq0yFS
http://bit.ly/2ruR4Ex
http://bit.ly/2snjeFI
http://bit.ly/2s9slrd
http://bit.ly/2rq0ZQs
http://bit.ly/2rq0ZQs
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Εμπλουτίστε τον κατάλογο στο μπαρ και το εστιατόριο του ξενοδοχείου σας με παραδοσιακά 
τοπικά ποτά. Δοκιμάστε το Ούζο Ματαρέλλη, με μοναδική γεύση που αναδεικνύεται 
από το βιολογικό γλυκάνισο, που είναι το βασικό του συστατικό και το πολυβραβευμένο 
σε διαγωνισμούς μέλι Μυτιλήνης. Η απόσταξη του Ούζου Ματαρέλλη γίνεται στο μικρό, 
παραδοσιακό αποστακτήριο του Χαράλαμπου Ματαρέλλη. 

Η ΕΜΜ. ΖΑΡΜΑΝΗΣ ΑΒΕΕ, μια οικογενειακή 
επιχείρηση από τον Μεσόκαμπο της Σάμου, εφοδιάζει 
με ούζο τις τουριστικές επιχειρήσεις του ανατολικού 
Αιγαίου. 

Κορυφαία επιλογή από τη Γαλακτοκομική Λέσβου 
είναι το λαδοτύρι, το πιο φημισμένο τυρί του 
νησιού, που παράγεται αποκλειστικά εκεί και φέρει 
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης. 

Δοκιμάστε το μαντολάτο με φυσική μαστίχα Χίου 
της εταιρείας Άνεμος, η οποία ασχολείται με την 
κατασκευή, μεταποίηση, συσκευασία και πώληση 
προϊόντων με μαστίχα.

Η M DRY, η πρώτη dry Μαστίχα, προϊόν 100% από 
απόσταξη, προέρχεται από αυθεντική Μαστίχα Χίου 
και παράγεται παραδοσιακά, σε χάλκινους άμβυκες. 
Mια πρωτότυπη πρόταση για να συναρπάσετε τους 
επισκέπτες σας. 

Η εταιρεία Κοράκης-Μαρίνος στη Χίο παράγει 
παραδοσιακά χιώτικα γλυκά του κουταλιού, βασισμένα 
σε σπιτικές συνταγές όπως και συμπυκνωμένους 
χυμούς.

νέο!νέο!

Για το πιο χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα πρωτότυπο 
δώρο από τα νησιά του Β. Αιγαίου προτείνετε στους 
πελάτες σας τις μινιατούρες ούζου της Ελληνικής 
Βιομηχανίας Αποσταγμάτων σε μπουκάλια με 
μοναδικά σχέδια.

GIFT SHOP

Προμηθευτείτε ελληνικά τρόφιμα ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Μια σπουδαία κατηγορία ελληνικών πιστοποιημένων προϊόντων είναι τα Προϊόντα 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής 
Ένδειξης (ΠΓΕ). Είναι συνυφασμένα με τη γαστρονομική παράδοση της Ελλάδας και 
στηρίζουν την τοπική οικονομία και τους τοπικούς παραγωγούς.  Τα συγκεκριμένα προϊόντα 
πιστοποιούνται με βάση κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα τρόφιμα 
και τα γεωργικά προϊόντα. 

Για να κερδίσουν τους τίτλους αυτούς πρέπει η ποιότητα / τα χαρακτηριστικά τους 
να οφείλονται στην περιοχή παραγωγής τους: τους φυσικούς και τους ανθρώπινους 
παράγοντες. Γι’ αυτό η ονομασία ενός προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ περιλαμβάνει τόσο το όνομα 
του προϊόντος όσο και το όνομα της περιοχής του (π.χ. Κίτρο Νάξου, Μαστίχα Χίου κλπ). 

http://bit.ly/2rySbTL
http://bit.ly/2rjZGOW
http://bit.ly/2ruvVzh
http://bit.ly/2tpR3mF
http://bit.ly/2rk1yHq
http://bit.ly/2ryXeU0
http://bit.ly/2tkOSkv
http://bit.ly/2tkOSkv


H εταιρεία ΛΕΒΑ στη Μυτιλήνη παράγει μεταξύ 
άλλων αλίπαστα ψάρια, ολόκληρα ή σε φέτες, 
διατηρημένα σε θαλασσινό αλάτι ή σε λάδι, χωρίς 
κανένα συντηρητικό. Ένας εξαιρετικός μεζές από το 
Αιγαίο για να κεράσετε τους επισκέπτες σας.

Η Citrus αποτελεί μια σύνθετη επιχειρηματική 
πρωτοβουλία με βασικό αντικείμενο την παραγωγή 
και διάθεση διατροφικών προϊόντων με βάση τα 
ονομαστά εσπεριδοειδή της Χίου.

Κεράστε τους επισκέπτες σας λουκούμια σε 
πρωτότυπες γεύσεις με μαστίχα και γλυκό του 
κουτακιού από την Οικογένεια Τέσκου στην Ικαρία. 
Προμηθευτείτε τα χύμα από την επιχείρηση.

Το οινοποιείο AFIANES εδρεύει στην Ικαρία,  
συνεργάζεται με το Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας 
Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας και παράγει δύο ποικιλίες 
κρασιού: Φωκιανό και μπεγλέρι.

Βό
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νέο!

νέο!

Αν βρίσκεστε στη Μυτιλήνη ενημερώστε τους 
επισκέπτες σας για το εξαιρετικό μουσείο με θέμα 
την παραγωγή λαδιού στο παρελθόν της οικογένειας 
ΠΡΩΤΟΥΛΗ και προτείνετε τους το βιολογικό 
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο “Aegean Gold”.

EΠΙΣΚΕΨ
Η

Tip! 
Επιλέξτε … χύμα. Οι ατομικές 

συσκευασίες τροφίμων 
δημιουργούν πολλά απορρίμματα 

σε χαρτί ή πλαστικό. Αντίθετα, 
εάν προμηθευτείτε μεγάλες 

συσκευασίες και προσφέρετε 
τα προϊόντα τους χύμα, θα 

απαλλάξετε τον πλανήτη από 
περιττά σκουπίδια.

Τα αλίπαστα της Λήμνου Κουταλιανός θα κάνουν τη διαφορά στο μενού του εστιατορίου 
σας, ως μεζέδες ή σε σαλάτες. Η εταιρεία προσπαθεί να διαφυλάξει με ευλάβεια την παράδοση 
και ταυτόχρονα τηρεί τους σύγχρονους κανόνες υγιεινής. Προμηθευτείτε τις αντζούγιες, τις 
σαρδέλες και τους κολεούς σε επαγγελματικές συσκευασίες των 5 kg. 

H βιομηχανία Αναψυκτικών “Ν. Κουκουλήθρας & Υιοί Ο.Ε”με έδρα στη Λήμνο παράγει τα 
μοναδικά τα αναψυκτικά “ΚΡΗΝΗ”, με προσήλωση στην επίτευξη της ποιότητας μέσα από 
την εμπειρία του παρελθόντος και την τεχνογνωσία του παρόντος.  Δροσίστε τους επισκέπτες 
σας με πορτοκαλάδα, λεμονάδα, γκαζόζα, μπυράλ και cola και τονώστε την τοπική οικονομία 
του νησιού.

νέο!

νέο!

http://bit.ly/2sdCJhR
http://bit.ly/2tpEcko
http://bit.ly/2ruDDt9
http://bit.ly/2srJpuQ
http://bit.ly/2tpSDVD
http://bit.ly/2rjvh3C
http://bit.ly/2t57MfH


Η εταιρεία “Γλυκόν Εστί¨, μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, παράγει το Μέλι Κέρκυρας 
καθώς και παραδοσιακά προϊόντα με βάση το μέλι. Μια πρωτότυπη πρόταση για το πρωινό 
που σερβίρετε είναι το μέλι-κρέμα, ένα προϊόν με βελούδινη υφή, ανοιχτό χρώμα και γεμάτη 
γεύση, χωρίς πρόσθετα, χρωστικές και συντηρητικά.

Το σαλάμι αέρος αποτελεί ένα από τα εμβληματικά 
προϊόντα της Λευκάδας. Προμηθευτείτε το 
εξαιρετικό σαλάμι Πολυχρονόπουλου που 
παράγεται στο νησί με παραδοσιακές μεθόδους χωρίς 
τη χρήση αυτοματισμών.    

νέο!
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Προσφέρετε στους επισκέπτες σας κρασί ΠΟΠ 
Ρομπόλα από τον Συνεταιρισμό Παραγωγών 
Ρομπόλας Κεφαλληνίας, τονώνοντας ταυτόχρονα 
την τοπική οικονομία. Εμείς ξεχωρίσαμε τον οίνο Bio 
Robola!           

Στο Σκριπερό της Κέρκυρας βρίσκεται το εργοστάσιο 
«Μαυρομάτης Kumquat», που αναλαμβάνει και 
παραγγελίες χονδρικής για γλυκά και μαρμελάδες με 
βάση το κουμκουάτ.

Η “Ζακυνθινή Απόλαυση”, ένα οικογενειακό 
εργαστήριο στην καρδιά της Ζακύνθου που παράγει 
μαντολάτο, παστέλι, λουκούμια, μάντολες και 
παραδοσιακά προϊόντα της Ζακύνθου.

Η Κερκυραϊκή Αλλαντοποιία είναι μια εταιρεία η οποία αναβίωσε τα παραδοσιακά 
αλλαντικά Κερκύρας. Σερβίρετε μοναδικές τοπικές γεύσεις όπως Νούμπουλο Φουμικάδο, 
Σαλάδο, καπνιστή Παντσέτα, λουκάνικα Κερκύρας, Μπούτι χοιρινό Φουμικάδο κ.α. και 
συναρπάστε τους επισκέπτες σας. 

νέο!

νέο!

Παρόλο που η συνταγή του σαλαμιού αέρος είναι 
ιταλική, το σαλάμι είναι ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό 
προϊόν της Λευκάδας. Στην καλύτερη μορφή του θα 
το βρείτε στην εταιρεία Ντελημάρη. 

Οι Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας ασχολούνται 
κυρίως με την πώληση λαυρακιού και τσιπούρας. 
Προτείνετε στους πελάτες σας να κάνουν μια 
επίσκεψη στη μονάδα τους και να προμηθευτούν 
ψάρια απευθείας από τον παραγωγό. 

EΠΙΣΚΕΨ
Η

http://bit.ly/2sCsYfM
http://bit.ly/2s45fUA
http://bit.ly/2ss1ZmM
http://bit.ly/2ss1ZmM
http://bit.ly/2rzcalr
http://bit.ly/2rjY9bG
http://bit.ly/2tpqrm3
http://bit.ly/2sDeEDT
http://bit.ly/2svmFuR
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Στο Αρτοποιείο Του Καραβά στα Κύθηρα θα βρείτε 
παραδοσιακά λαδοπαξίμαδα και άλλα είδη παξιμαδιών, 
σπιτικά βουτήματα, ροζέδες, αμυγδαλωτά, λαδόψωμο, 
μελόψωμο, τσιριγώτικα κουλούρια με κανέλα και 
ζάχαρη.

Τα τοπικά γλυκίσματα της Ζακύνθου “Melissaki” 
θα μείνουν αξέχαστα στους επισκέπτες σας. 
Δοκιμάστε μαντολάτο, παστέλι, μάντολα και 
λουκούμια από υλικά αρίστης ποιότητας χωρίς 
συντηρητικά.

Προμηθευτείτε μέσω διαδικτύου σταφίδα 
Ζακύνθου, ένα από τα θρεπτικότερα αγροτικά 
προϊόντα που παράγει η Ελλάδα, όσον αφορά τη 
διατροφική αξία, αλλά και τα οφέλη για την υγεία του 
ανθρώπου.

Η σταφίδα είναι το πιο ευλογημένο προϊόν 
της ζακυνθινής γης. Ο Ενιαίος Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Ζακύνθου είναι ένας από τους 
κυριότερους παραγωγούς της. Μεταξύ άλλων 
προϊόντων ασχολείται και με το κρασί έχοντας δικό 
του οινοποιείο.

Το Ελαιοτριβείο Τζαβαλά στη Ζάκυνθο τυποποιεί 
το ελαιόλαδο “Το Πετρολίθαρο” σε μεταλλικό, 
πλαστικό και γυαλί, σε διάφορα μεγέθη, καθώς και τη 
συσκευασία των 250 σε γυαλί με διάφορες γεύσεις. 
Είναι επισκέψιμο χειμώνα-καλοκαίρι. 

Η ποτοποιία Λάζαρης στην Κέρκυρα παράγει 
Λιμοντσέλο, Κουμκουάτ και Ούζο. Στις εγκαταστάσεις 
της οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν 
την παραγωγή και τυποποίηση των προϊόντων με τη 
βοήθεια του εκπαιδευμένου προσωπικού της.

EΠΙΣΚΕΨ
Η

EΠΙΣΚΕΨ
Η

Προτιμήστε να παρέχετε τοπικές πρώτες ύλες στο πρωινό που σερβίρετε. Προμηθευτείτε 
από την οικογενειακή επιχείρηση “Κάστρος” γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γιαούρτι, 
κρέμα και ρυζόγαλο και φυσικά το παραδοσιακό βούτυρο Κέρκυρας. Το Aυθεντικό Bούτυρο 
Κέρκυρας παράγεται από φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα, το οποίο προέρχεται από 
κερκυραϊκά ζώα που τρέφονται αποκλειστικά από την ιδιαίτερη χλωρίδα της Κέρκυρας.

νέο!

νέο!

http://bit.ly/2sD26fG
http://bit.ly/2s47p6E
http://bit.ly/2s46vXH
http://bit.ly/2s46vXH
http://bit.ly/2se1V7K
http://bit.ly/2se1V7K
http://bit.ly/2ss2HjW
http://bit.ly/2s4sTjX
http://bit.ly/2sdMYm6
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Kεράστε τους επισκέπτες σας Λουκούμια Σύρου 
Δεναξά, επιλέγοντας ανάμεσα στις 25 διαφορετικές 
εκδοχές τους και εμπλουτίστε το πρωινό του 
καταλύματός σας με παστέλι με συριανό θυμαρίσιο 
μέλι και χαλβαδόπιτες.  

Οι αμπελώνες του οινοποιείου «Χατζηδάκης» 
βρίσκονται στη Σαντορίνη. Όλοι του οι οίνοι (Αηδάνι, 
Σαντορίνη, Santorini Cuvée Nº 15) είναι προϊόντα 
βιολογικής γεωργίας.

Η Organic Islands® είναι μια γοργά αναπτυσσόμενη 
οικογενειακή εταιρεία παραγωγής και μεταποίησης 
οργανικών-βιολογικών αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών και βοτάνων, με έδρα το νησί 
της Νάξου στις Κυκλάδες.

O Γιώργος, μελισσοκόμος με 30ετή εμπειρία, παράγει 
το εξαιρετικής ποιότητας, σπιτικό μέλι “La maison 
vert amande” με αγνά υλικά από το νησί της Κέας, 
οικολογική φιλοσοφία και αγάπη προς τις μέλισσες. 

Το Κτήμα Αργυρού στη Σαντορίνη συνεχίζοντας μια 
οινοποιητική παράδοση που ξεκίνησε πριν από έναν 
αιώνα, παράγει το ΑΣΥΡΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ αποκλειστικά 
από Ασύρτικο που καλλιεργεί στον ιδιόκτητο 
αμπελώνα της, στην περιοχή της Επισκοπής.

Στο κτήμα βιολογικής καλλιέργειας φάβας, Μ. Κοεμτζοπούλου παράγεται η 100% ΠΟΠ 
και ΠΓΕ φάβα “Μαργιώ”, η μοναδική πιστοποιημένη βιολογική φάβα Σαντορίνης. Όλη 
η παραγωγή και συσκευασία είναι πιστοποιημένη από τους οργανισμούς «ΔΗΩ» και 
«AGROCERT». Η μεγάλη θρεπτική αξία της φάβας την καθιστά μια μοναδική υγιεινή πρόταση 
για το εστιατόριο του καταλύματός σας. 

νέο!

H εταιρεία THE FAMILY BEEZ στη Σέριφο παράγει 
βιολογικό μέλι από θυμάρι και από άγρια λουλούδια. 
Τα διαθέτει και σε κομψές συσκευασίες δώρου που θα 
μαγέψουν τους πελάτες σας. 

GIFT SHOP

http://bit.ly/2t57dTd
http://bit.ly/2t57dTd
http://bit.ly/2tpGBM9
http://bit.ly/2srWUKT
http://bit.ly/2s3XIoK
http://bit.ly/2s3XIoK
http://bit.ly/2tprrqc
http://bit.ly/2rjyRe5
http://bit.ly/2srW54V
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Το Τυροκομείο Μαστρόκαλος - Κρανίδης στη 
Σίφνο παράγει βιολογική Μανούρα Σίφνου, η οποία 
διανέμεται από την Βιοφάρμα ΑΕ. 

Το Aegean Essence είναι μια νέα σειρά αυθεντικών 
τοπικών, εκλεκτών τροφίμων και ποτών που 
παράγονται από παραγωγούς των Κυκλάδων. Στη 
σειρά προϊόντων περιλαμβάνεται και το τηνιακό τυρί 
“Βωλάκι”.

Στο Τυροκομείο Μυκόνου θα βρείτε προϊόντα 
από φρέσκο γάλα και δουλεμένα με την σοφία 
της παράδοσης και τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις 
ασφάλειας, αγαθά φτιαγμένα με μόχθο και μεράκι και 
όχι απλώς εμπορικά προϊόντα.

H  Μικροζυθοποιία Φολεγάνδρου παράγει την μπύρα 
“Κατσίκα” με σήμα κατατεθέν που παραπέμπει στα 
σκαλιά της Παναγιάς στη Χώρα της Φολεγάνδρου. 
Κυκλοφορεί σε δύο εκδοχές, μια Pilsner και μια Pale 
Ale.

Η μπύρα «Φονιάς» της Μικροζυθοποιία Σαμοθράκης πήρε το όνομά της από τον μεγαλύτερο 
καταρράκτη του νησιού. Eίναι δυνατή σε περιεκτικότητα αλκοόλ, 6,5%, τιμώντας το όνομά 
της, αλλά και τον τόπο παρασκευής της που φημίζεται για την ιδιαίτερη ενέργειά του. Μια 
πρωτότυπη πρόταση για το μπαρ του καταλύματός σας. 

Το Τυροκομείο Λούβαρη είναι μια οικογενειακή παραδοσιακή οικοτεχνία την Άνδρο, η 
οποία μπορεί να προμηθεύσει το κατάλυμά σας με γαλακτοκομικά προϊόντα και ζυμαρικά. 
Για μια τοπική προσθήκη στα τυριά του πρωινού σας αλλά και στις σαλάτες σας προτιμήστε 
την χειροποίητη πετρωτή Άνδρου με ονομασία προέλευσης, όπως και το κεφαλάκι σε 
πρωτότυπες γεύσεις με πιπέρι, θρούμπι, θυμάρι, ρίγανη και δυόσμο.

νέο! νέο!

νέο!

Tip!
Δώστε ψήφο 

εμπιστοσύνης στα 
ελληνικά αλκοολούχα 

ποτά. Μπίρες και κρασί 
παράγονται σε κάθε γωνιά 
της χώρας μας. Η ποιότητά 
τους είναι αναμφισβήτητη 

και το ανθρακικό τους 
αποτύπωμα μικρότερο 

από τα ξένα.

Συστήστε τους επισκέπτες σας τους Τηνιακούς 
Αμπελώνες, σε μια περιοχή προστατευόμενη ως 
τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ανάμεσα σε 
τεράστιους γρανιτικούς ογκόλιθους και να δοκιμάσουν 
τη συλλογή κρασιών του οινοποιίου.

EΠΙΣΚΕΨ
Η

http://bit.ly/2ruxOfa
http://bit.ly/2t5o8oI
http://bit.ly/2t54SI0
http://bit.ly/2ss4ULU
http://bit.ly/2rz2BTk
http://bit.ly/2t5pZd1
http://bit.ly/2t5ceLw
http://bit.ly/2t5ceLw
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Oι Μύλοι Κρήτης παράγουν το “Βέρο Κρητικό” 
κατσικίσιο και αγελαδινό γάλα και γιαούρτι, με 
προσήλωση στις αγνές πρώτες ύλες, την υψηλή 
ποιότητα και την τεχνογνωσία.

Η Φάρμα Αλεξανδράκης στους πρόποδες του 
Ψηλορείτη παράγει ποιοτικό Κρητικό Κουνέλι που έχει 
βραβευτεί με χρυσό και αργυρά βραβεία ποιότητας. 
Εντάξτε το στο μενού του εστιατορίου σας για 
μοναδικά τοπικά πιάτα. 

O πρώτος Γυναικείος Αγροτοβιοτεχνικός 
Συνεταιρισμός του Ν. Ηρακλείου στον Κρουσώνα με το 
όνομα “Η Κρουσανιώτισσα” παράγει παραδοσιακά 
προϊόντα με βάση το παρθένο Κρητικό Κρουσανιώτικο 
ελαιόλαδο την σταφίδα, το κρασί, το μέλι κ.α.

Σας προτείνουμε τον βραβευμένο λιαστό ερυθρό 
Κρητικό οίνο ΠΟΠ “ΛΙΑΤΙΚΟ” από την Ιδαία 
Οινοποιητική, μια οικογενειακή επιχείρηση που 
αποτελείται από οινολόγους με τεχνογνωσία και 
πάθος για την δημιουργία ιδιαίτερων κρασιών.

Προσφέρετε στους επισκέπτες του καταλύματός σας καφέ από την εταιρεία ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 
και κάντε τη διαφορά. Είτε διαλέξετε ελληνικό καφέ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ, είτε φίλτρου, εσπρέσο 
ή στιγμιαίο με την ονομασία POEM, το σίγουρο είναι ότι θα έχετε έναν ΚΑΛΟ ΚΑΦΕ. Στον 
ελληνικό καφέ και στον εσπρέσο προτείνουμε την βιολογική εκδοχή.

νέο!

νέο!

νέο!

Βιολογική κτηνοτροφία: 
Επιστροφή στις καλές παραδοσιακές μεθόδους

Το να γίνεται η κτηνοτροφία με σεβασμό απέναντι στα ζώα είναι ζήτημα τεράστιας 
σημασίας ταυτισμένο με την οικολογία και την υπευθυνότητα. Η βιολογική κτηνοτροφία 
διέπεται από κανονισμούς της ΕΕ που αφορούν τον σταυλισμό, την εκτροφή, τη διατροφή και 
τις μεθόδους αντιμετώπισης των ασθενειών των ζώων. Είναι ευχάριστο που οι νέοι Έλληνες 
επιστρέφουν στις παλιές πρακτικές, όπου οι ζωοτροφές δεν ήταν επεξεργασμένες.

Το σημαντικότερο όμως κομμάτι της βιολογικής κτηνοτροφίας είναι το ότι κυρίως ασκείται 
από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που σέβονται το περιβάλλον και στηρίζουν τις 
τοπικές οικονομίες. Σε περίπτωση που ένα εστιατόριο ή τουριστική επιχείρηση χρησιμοποιεί 
βιολογικά κρέατα και προβάλει αυτήν την καλή πρακτική έχει αυτομάτως βελτιώσει το 
πράσινο προφίλ της όπως προστάζει η διεθνής τάση του αειφόρου τουρισμού.

Μην παραλείψετε να οργανώσετε μια επίσκεψη στην 
οικολογική φάρμα Agrecofarm στο Ρέθυμνο, η 
οποία διοργανώνει εξαιρετικές δραστηριότητες για 
ενήλικες και παιδιά και παράγει προϊόντα ιδανικά για 
δώρα. 

EΠΙΣΚΕΨ
Η

Παραδοσιακό κρητικό παξιμάδι Σαμαριά: προϊόν με 
ιδιαίτερη διαδικασία παραγωγής, βασισμένη σε παλιά 
οικογενειακή συνταγή και με ξεχωριστή αυθεντική 
γεύση! Εντάξτε το άμεσα στο πρωινό του καταλύματός 
σας.

http://bit.ly/2rzsHWm
http://bit.ly/2sDhQiR
http://bit.ly/2svyO2Z
http://bit.ly/2sdQ6ym
http://bit.ly/2sdQ6ym
http://bit.ly/2ru3ZeO
http://bit.ly/2svu8de
http://bit.ly/2ryVZnS
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Μυήστε τους επισκέπτες σας στις πραγματικές 
αγνές γεύσεις των παραδοσιακών κρητικών 
προϊόντων με τα ζυμωμένα με αρωματικά βότανα 
της Κρήτης παξιμάδια της οικογενειακής επιχείρησης 
Γυπαράκη.

Προμηθευτείτε τα παραδοσιακά σφακιανά 
αρτοποιήματα Λευκά Όρη - Καρκάνης σε 
μεγάλη ποικιλία, παξιμάδια, εφτάζυμα, χαρουπιού, 
σταρένια, κρίθινους ντάκους, κριτσίνια κ.α.

Η εταιρία ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ παράγει κρητικά 
προϊόντα ζύμης και συνεργάζεται με εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των ξενοδοχειακών 
μονάδων, εστιατορίων – καφέ, μαζικής εστίασης κ.ά.

Ας ακολουθήσουν όλοι το κρητικό παράδειγμα

Η Κρήτη είναι πρωτοπόρος στη στήριξη των τοπικών της προϊόντων. Αυτό το πετυχαίνει μέσω 
της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης  η οποία σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Κρήτης μάχεται για τα κρητικά προϊόντα. 

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη και η Περιφέρεια Κρήτης έχουν σηματοδοτήσει ορισμένα 
κρητικά προϊόντα με το σήμα «ΚΡΗΤΗ», το οποίο πιστοποιεί το τρίπτυχο ΠΟΙΟΤΗΤΑ – 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ του κάθε προϊόντος σε όλα τα στάδια της παραγωγής του.

Βασικοί άξονες του έργου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης είναι οι παρακάτω:
• Η στήριξη των γεωργών, των μελισσοκόμων και των κτηνοτρόφων της Κρήτης
• Η κατάλληλη προώθηση των κρητικών προϊόντων
• Η τόνωση του εναλλακτικού τουρισμού, του οινοτουρισμού και του αγροτουρισμού
• Η συμβουλευτική προς τους παραγωγούς
• Η σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό μέσω της τοποθέτησης 
κρητικών προϊόντων στα ξενοδοχεία και εστιατόρια της Κρήτης
• Η δικτύωση ανάμεσα στους παραγωγούς, τα τουριστικά καταλύματα και τις επιχειρήσεις 
εστίασης του νησιού

Αυτή η δράση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης με την Περιφέρεια Κρήτης είναι ένα 
εξαιρετικό παράδειγμα και μακάρι να το ακολουθήσουν και άλλες ελληνικές περιοχές. Είναι 
απαραίτητο κάθε περιοχή της χώρας μας να στηρίζει τα ντόπια προϊόντα από ελληνικά 
συστατικά.

Ο πλούτος των ελληνικών τοπικών προϊόντων, αν εκμεταλλευθεί θα αναβαθμίσει τις 
τοπικές οικονομίες, τις τουριστικές επιχειρήσεις και την εστίαση. Ας του δώσουμε 
την ευκαιρία!

νέο!

νέο!

Προσοχή!
Δεν αρκεί μόνο η παρασκευή ενός 
προϊόντος επί ελληνικού εδάφους 
αλλά όλα τα συστατικά πρέπει να 
παράγονται εδώ. Τα παστέλια να 

φτιάχνονται από ελληνικό σουσάμι 
και μέλι, τα αρτοποιήματα από 

ελληνικό αλεύρι και οι μαρμελάδες 
χωρίς εισαγόμενη πεκτίνη, με 
ελληνικά βιολογικά φρούτα.

Τα χαρακτηριστικά κρητικά αρτοποιήματα σε 
βιολογική εκδοχή και μοντέρνα συσκευασία του 
Φούρνου Ντουρουντούς στα Σφακιά μπορούν να 
αποτελέσουν μια ενδιαφέρουσα τοπική επιλογή για 
το gift shop του ξενοδοχείου σας. 

GIFT SHOP

Οι μπάρες Παστέλειον παρασκευάζονται με τα 
καλύτερα φυσικά υλικά, κυρίως Ελληνικά και βιολογικής 
γεωργίας, σε 5 γεύσεις (αυθεντικό, σοκολάτα, φυστίκι, 
φυστίκι-σοκολάτα και superbar).

http://bit.ly/2svGQcc
http://bit.ly/2tpR6Px
http://bit.ly/2sDgepf
http://bit.ly/2ruc7vH
http://bit.ly/2t590Yg
http://bit.ly/2rjYDyt


Προμηθευτείτε Ζαφορά ή αλλιώς Σαφράν 
Αστυπάλαιας, το χρυσάφι του νησιού, από την 
σειρά των οργανικών παραδοσιακών προϊόντων 
ΚΕΡΑΝΘΟΣ και απογειώστε τις συνταγές του 
εστιατορίου του καταλύματός σας. 

Δ
ω
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κά
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Στη Βιοτεχνία Αλίπαστων Ψαριών Λαλάς στη 
Λέρο το πάστωμα των ψαριών γίνεται με τον πιο 
παραδοσιακό τρόπο, η ωρίμανση των ψαριών είναι 
καθ’όλα φυσική και το καθάρισμά και η συσκευασία 
των προϊόντων γίνεται με χειροποίητο τρόπο.

Η Ροδίτικη Λαδόπιττα είναι ένα τοπικό προϊόν, μοναδικό 
στο είδος του από το 1979, ίσως και πανελλαδικά. 
Προμηθευτείτε την από την Ατσαλάκης Δημήτριος 
& ΣΙΑ ΟΕ στο Φαληράκι Ρόδου.

Η βιοτεχνία «Γιάννου» στην Κω έχει παράδοση στην 
παραγωγή κρασοτυριού, ενός τυριού που ωριμάζει 
μέσα σε άλμη και οινολάσπες ντόπιου κρασιού. Μέσω 
αυτής της διαδικασίας αποκτά κρούστα, η οποία το 
κρατά σκληρό.

H κανελάδα Νισσύρου της εταιρείας NATURA NISYRIANA είναι ένα πρωτότυπο προϊόν 
που θα ανανεώσει γευστικά τα ροφήματα, τα κοκτέιλ, τα γλυκά και όποια άλλα γεύματα 
επιθυμείτε. Περιέχει κανέλα, ζάχαρη, νερό και  γαρίφαλο, χωρίς χρωστικά, αρωματικά και 
συντηρητικά συστατικά.

Τα τοπικά προϊόντα “Τα Χειρομύλια” από το Γεννάδι της Ρόδου προτιμώνται από ξενοδοχεία 
και εστιατόρια για την εξαιρετική ποιότητά τους. Τα παραδοσιακά φρέσκα ζυμαρικά, αλλά 
και το παστέλι σύκου ξεχωρίζουν για τις ιδιαίτερες γεύσεις τους. Επικοινωνήστε με την 
επιχείρηση για να στείλε και στο δικό σας κατάλυμα τα μοναδικά προϊόντα της!

νέο!
νέο!

Tip!
Εκτός από την Κοζάνη, και στα 

βουνά της Αστυπάλαιας φυτρώνει 
το άγριο και σπάνιο φυτό κρόκος ή 
ζαφορά ή σαφράν που συλλέγεται 

το Νοέμβρη. Χρησιμοποιείται 
στην τοπική μαγειρική και 

ζαχαροπλαστική. 

Προτείνετε στους επισκέπτες σας να συμμετέχουν σε 
ένα από τα δημιουργικά εργαστήρια της οικοτεχνίας 
παραδοσιακών γλυκών “Γλυκειά Λέρος” που 
στεγάζεται σε μια Λέρικη ναυτική κατοικιά του 1897 
και να δοκιμάσουν τα σπιτικά προϊόντα της.

EΠΙΣΚΕΨ
Η

http://bit.ly/2se7ByA
http://bit.ly/2tpvcvx
http://bit.ly/2rjMvxA
http://bit.ly/2rjMvxA
http://bit.ly/2sCR8GO
http://bit.ly/2ruzlSw
http://bit.ly/2se2LSd
http://bit.ly/2tpziny


Η Οινοθήκη Emery στο χωριό του Έμπωνα της Ρόδου παράγει μια εξαιρετική σειρά 
ποιοτικών κρασιών από ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών, το λευκό Αθήρι και το κόκκινο 
Mandelaria (Αμοργιανό). Από αυτά παράγονται κρασιά ΠΟΠ Ρόδου, ζυμωμένα στο ήπιο 
μικροκλίμα των ορεινών περιοχών του νησιού. Εντάξτε τα απαραιτήτως στον κατάλογο 
κρασιών του καταλύματός σας και προτείνετε στους πελάτες σας μια επίσκεψη για 
γευσιγνωσία.

Προμηθευτείτε καπνιστό τόνο, ξιφία, σαρδέλα, χταπόδι, γόπα, γαύρο κ.α. από την 
συνεταιριστικής Καλύμνου “Παναγία Υπαπαντή” με την επωνυμία “Kalymnos Sea Food” 
για μοναδικά νησιώτικα πιάτα. Η κοινωνική  συνεταιριστική επιχείρηση στεγάζεται στον 
χώρο του συσκευαστηρίου της ιχθυόσκαλας Καλύμνου και αποτελείται από τις συζύγους 
των αλιέων της Καλύμνου.

Προμηθευτείτε γνήσιο θυμαρίσιο μέλι Καλύμνου 
“Melicatessen” από τον παραγωγό Ιωάννη 
Καρδούλια σε επαγγελματικές συσκευασίες για 
το πρωινό του καταλύματός σας. 

Το Μέλι Καρπάθου Γεργατσούλης παράγεται 
με πιστοποίηση HACCP και με βάση Σύστημα για τη 
Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων, ώστε να 
διατηρεί την εξαιρετική του ποιότητα. Προτιμήστε το!

Η Κάλυμνος παράγει μέλι που μπορεί να είναι μέχρι 
100% από θυμάρι. Δοκιμάστε το θυμαρίσιο μέλι της 
της μελισσοκομικής μονάδας Γιάννης Γ. Γαβαλάς 
στην οποία το μέλι παράγεται από υγιή  μελίσσια και ο 
τρύγος γίνεται με παραδοσιακό τρόπο.

Προμηθεύστε το κατάλυμά σας με παραδοσιακά γλυκά 
και μοναδικό μέλι της Λέρου από το Zαχαροπλαστείο  
“Tο Θεϊκόν“, στο Λακκί της Λέρου.

Δ
ω

δε
κά

νη
σα

Το επισκέψιμο αποστακτήριο Cava Stafylos 
αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να γευτούν οι 
πελάτες σας την παραδοσιακή ροδιακή σούμα και 
να παρακολουθήσουν τη διαδικασία παραγωγής της, 
καθώς και να δουν μια παραδοσιακή κατοικία.  

EΠΙΣΚΕΨ
Η

νέο!

νέο!
νέο!

Δοκιμάστε Κιτρινοκούλουρο Αστυπάλαιας από το 
Εργαστήριο Παραδοσιακών Προϊόντων Ηλιάνα 
με σαφράν (κρόκο) Αστυπάλαιας και τοπικό ανθότυρο 
και άλλες παραδοσιακές γεύσεις από το νησί.

https://www.facebook.com/emery.rodos.wines
http://www.ksf.com.gr/
http://bit.ly/2ruS00J
http://bit.ly/2s4l1Pv
http://bit.ly/2s46EKM
http://bit.ly/2rufhj3
http://bit.ly/2svICdn
http://bit.ly/2ryZn24
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Προμηθευτείτε επαγγελματικές συσκευασίες 
παγωτών με κρεμώδη υφή και η απαλότητα στην 
γεύση της εταιρείας Regis σε μεγάλη ποικιλία 
γεύσεων, καθώς και σε υγιεινές εκδοχές μειωμένων 
θερμίδων με 0% λιπαρά. 

Η εταιρεία Μάριος Φοιτίδης Αρτοποιεία 
παρασκευάζει τις πίττες της με τα καλύτερα υλικά, 
πάντα φρέσκα και προμηθεύει τα μεγαλύτερα 
ξενοδοχεία της Κύπρου. 

Το παφίτικο λουκάνικο παρασκευάζεται από χοιρινό 
κρέας και αφήνεται να ωριμάσει σε κόκκινο ξηρό κρασί 
της περιοχής Πάφου. Αποτελεί ένα από τα νεώτερα 
προϊόντα με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη. 
Προμηθευτείτε το από το αλλαντοποιείο “Η Πιτσιλιά”. 

Το Καφεκοπτείο Γ. Χαραλάμπους ειδικεύεται στην 
παραγωγή και διάθεση του ομώνυμου κυπριακού 
Καφέ Χαραλάμπους, που αλέθεται σε πέτρινους 
μύλους με παραδοσιακό τρόπο. Ως επιλογή έχετε 
επίσης τον μόνο κυπριακό καφέ χωρίς καφεΐνη.

H εταιρεία Μακαρονοποιΐα Αμμοχώστου Θρίαμβος  παράγει άλευρα και μακαρόνια 
γεμάτα με γεύσεις της Κύπρου, μιας και είναι τα μόνα μακαρόνια που παράγονται 100% 
στην Κύπρο. Εκτός από κλασικές επιλογές, προτείνουμε σπαγγέτι και πένες ολικής άλεσης, 
καθώς και χωριάτικα μακαρόνια για υγιεινές παραδοσιακές συνταγές. Προμηθευτείτε 
επίσης επαγγελματικές συσκευασίες από αλεύρι χωριάτικο, φαρίνα καθώς και χωριάτικο 
χοντροαλεσμένο. 

Προμηθευτείτε Παραδοσιακά Αλλαντικά Αγρού 
του Δασκάλου, λούντζα, χοιρομέρι, παστουρμά, 
ζαλατίνα κ.ά. τα οποία δεν περιέχουν κανένα είδος 
συντηρητικού, προσθετικού χρώματος ή γεύσης και 
ψήνονται σε παραδοσιακό καπνιστήρι με ξύλα.

νέο! νέο!

“Τα σπιτικά γλυκά της Νίκης” αποτελούν ένα 
μοναδικό αναμνηστικό με γεύσεις από τον τόπο σας. 
Διατίθενται σε κουτάκι δώρου που περιέχει τρία είδη 
γλυκών του κουταλιού: μαυροκέρασο, αμυγδαλωτό 
και τριαντάφυλλο.

GIFT SHOP

http://bit.ly/2sdLubJ
http://bit.ly/2s4dRdS
http://bit.ly/2sDll8K
http://bit.ly/2sCubnu
http://bit.ly/2sD7teQ
http://bit.ly/2sw2ltb
http://bit.ly/2sw2ltb
http://bit.ly/2rzdxAf
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Η Γαλακτοβιομηχανία ΖΗΤΑ έχει δημιουργήσει την 
πρώτη σειρά γιαουρτιών Χωρίς Λακτόζη, σε Κύπρο 
και Ελλάδα, με χαμηλά λιπαρά, μια επιλογή για όλους 
καθώς προσφέρει εύκολη χώνεψη.

To Καφεκοπτείο Αμαλία, εκτός από  τον 
παραδοσιακό κυπριακό καφέ παράγει μια γκάμα 
από προϊόντα. Προτείνουμε για την κουζίνα του 
ξενοδοχείου σας τις πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής του: 
Ζάχαρη Άχνη, Νησιαστό, Ανθόνερο και Ροδόσταγμα.

Το εργαστήρι “Τα σπιτικά γλυκά της Ελένης” παράγει προϊόντα χωρίς συντηρητικά και 
καθαρισμένα στο χέρι. Τα κλασικά και αγαπημένα γλυκά του κουταλιού (καρυδάκι, κεράσι, 
καρπούζι, κιτρόμηλο, νεράντζι, αχλάδι, περγαμόντο και πορτοκάλι) όσο και πιο ιδιαίτερες 
γεύσεις όπως κολοκάσι, κρεμμύδι, σκόρδο και μανιτάρι θα ξετρελάνουν σίγουρα τους 
επισκέπτες σας. 

Η γαλακτοβιομηχανία Χαραλαμπίδης Κρίστης, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων 
στην Κύπρο, διαθέτει συσκευασίες γάλατος 2 λίτρων με χερούλι που θα διευκολύνουν την 
κουζίνα του ξενοδοχείου σας. Δοκιμάστε το Φρέσκο Αιγινό Βιολογικό Γάλα από την πρότυπη 
βιολογική φάρμα ALPINA με χαμηλά λιπαρά και όλα τα θρεπτικά συστατικά του αιγινού 
γάλακτος. Πέρα από τα οφέλη στην υγεία είναι και μια επιλογή σεβασμού προς την φύση.

Χρησιμοποιήστε αναρή Κouroushis για να κεράσετε 
τους επισκέπτες σας γλυκά του τόπου σας, όπως 
πουρέκκια, αναρόπιττα κ.ά.

Η PAPAFiLiPOU® Ice Cream παράγει με παραδοσιακό 
τρόπο ποιοτικά παγωτά από αποκλειστικά φρέσκο 
γάλα, κρέμα, αυγά και φρούτα. Προτείνουμε τη νέα 
σειρά Fat Free με Stevia. 

Οι οίνοι που δημιουργούνται στο οινοποιείο “Βουνί 
Παναγιάς”, σε ένα μοναδικό οικοσύστημα, από 
γηγενείς ποικιλίες, δεν πρέπει να λείπουν από τον 
κατάλογο κρασιών του καταλύματός σας. 

νέο!

νέο!

νέο!

Πρωτοτυπήστε στο πρωινό του καταλύματός σας 
με αλείμματα μελιού “Mellona” σε μοναδικούς 
συνδυασμούς με χαρούπι, σταφύλι, αμύγδαλο, 
φουντούκι και φυστίκι. 

νέο!

http://bit.ly/2rzEmVa
http://bit.ly/2t5hGxT
http://bit.ly/2sCXWnZ
http://bit.ly/2ss7RMP
http://bit.ly/2sCWou4
http://bit.ly/2svZ3X9
http://bit.ly/2t5mALy
http://bit.ly/2t5mALy
http://bit.ly/2t5enqz


Αν επιθυμείτε να προτείνετε κάποιο 
προϊόν ή υπηρεσία απευθυνθείτε για 
περισσότερες πληροφορίες στην

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

www.medventure.eu
mailto:info@medventure.eu
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