Ποιοι εξελέγησαν στο νέο ΔΣ της Ένωσης
Ξενοδοχείων Ηρακλείου. Συγκροτήθηκε σε
σώμα
Συγκροτήθηκε με ομόφωνη απόφαση σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου που προέκυψε από τις εκλογές που
πραγματοποιήθηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2018, με την συμμετοχή περισσότερων
των 500 ξενοδόχων από όλο τον νομό Ηρακλείου.
Περισσότερα Εδώ
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Αυτοί είναι οι καλύτεροι ξενοδοχοϋπάλληλοι
της Κρήτης
Βράβευση των καλύτερων ξενοδοχοϋπαλληλων Κρήτης με το βραβείο «Γ.
Δασκαλακης» στο ξενοδοχείο «Creta Maris» στη Χερσόνησο, από τον
Παγκρήτιος σύλλογος διευθυντών ξενοδοχείων.
Περισσότερα Εδώ
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Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου σε
Διεθνείς Εκθέσεις
Ο Δήμος Χερσονήσου θα συμμετάσχει με δικό του περίπτερο στην έκθεση World
Travel Market - WTM 2018 στο Λονδίνο καθώς και στη έκθεση Grecka Panorama

2018 στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Όσοι επιχειρηματίες δεν έχουν ήδη
προσκομίσει φυλλάδια και άλλο προωθητικό υλικό στα Μάλια για να τα
προωθήσουμε στις παραπάνω εκθέσεις, μπορούν να προσκομίσουν οι ίδιοι το
προωθητικό υλικό τους στα παραπάνω περίπτερα του Δήμου Χερσονήσου
καθώς και να προγραμματίσουν τις συναντήσεις τους στο χώρο των περιπτέρων
μας σε Λονδίνο και Βαρσοβία.
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42 Χρόνια Σύνδεσμος Τουριστικών
Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης

και

Βράβευση του πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Γενς
Πλέτνερ από το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, στο
πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης του συνδέσμου όπου επίσης τιμήθηκαν με το
βραβείο “Ι. Ρασιδάκης” οι πρωτεργάτες του τουρισμού και οι καλύτεροι
τουριστικοί υπάλληλοι της Κρήτης.
Περισσότερα Εδώ
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Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle
Awards στη Κρήτη
Στο CAPSIS OUT OF THE BLUE RESORT, έγιναν οι απονομές Seven Stars
Luxury Hospitality and Lifestyle Awards (SSLHLA) γνωστά και ως «Oscars of
Luxury» για το 2018, σε επιχειρήσεις της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας,
όπου παρευρέθηκαν πολύ σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το
εξωτερικό!
Περισσότερα Εδώ
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Στο δημαρχείο Χερσονήσου μαθητές στο
πλαίσιο προγράμματος Erasmus
Μαθητές και εκπαιδευτικοί από το Δημοτικό Σχολείο Ανάληψης και οι
φιλοξενούμενοί τους από το πρόγραμμα ERASMUS 2018 “The Way People live
in Different Countries”, επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον
δήμο μας, το δημαρχείο Χερσονήσου. Αυτή η επίσκεψη στην Κρήτη ήταν η
τέταρτη συνάντηση μεταξύ των παιδιών που συμμετέχουν στο εν λόγω διετές
πρόγραμμα Erasmus, το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 και θα
ολοκληρωθεί το Μάϊο του 2019.
Περισσότερα Εδώ
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Τριήμερο ιατρικών εξετάσεων στα μη
δεσποζόμενα ζώα στο Δήμο Χερσονήσου
Ο Δήμος Χερσονήσου και το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο της συνεργασίας τους που αφορά στην υγεία
των ζώων και του ανθρώπου, στηρίζοντας την αρχή της Ενιαίας Υγείας,
διοργανώνει μελέτη συχνότητας των σπουδαιότερων νοσημάτων (στοχεύοντας
περισσότερα σε αυτά που μεταδίδονται από αρθρόποδα) στα ζώα που
βρίσκονται στο Δήμο και ειδικότερα στα μη δεσποζόμενα, δεδομένου ότι
λαμβάνουν τη μικρότερη κτηνιατρική φροντίδα.
Περισσότερα Εδώ
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Σχετικά με Newsletter
Αγαπητοί συνεργάτες,
Θεωρούμε ότι η έγκυρη αλλά και έγκαιρη πληροφόρηση είναι πολύ σημαντική
στις ημέρες μας ειδικά για όλους εσάς τους επαγγελματίες στο χώρου του
τουρισμού.
Έτσι για τη καλύτερη ενημέρωσή σας, σχετικά με τις ενέργειες και δράσεις που
σχεδιάζει και υλοποιεί η Αντιδημαρχία Τουρισμού, Πολιτισμού & Απασχόλησης,
αλλά και ο Δήμος Χερσονήσου γενικότερα, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την
αποστολή του συγκεκριμένου "NEWSLETTER", προς όλες τις επιχειρήσεις
τουριστικού ενδιαφέροντος, και όχι μόνο, του δήμου μας.
Στη περίπτωση που θα θέλατε να προσθέσουμε κάποιο επιπλέον email
παρακαλώ πατήστε εδώ.
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