WTM London
Η διεθνής τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) 2018 στο Λονδίνο,
όπου μεταξύ των Ελλήνων εκθετών (περιφέρειες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,
τουριστικές υπηρεσίες κ.ά.) συμμετείχε ακόμα μία χρονιά και ο Δήμος
Χερσονήσου, ολοκληρώθηκε.
Περισσότερα Εδώ
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Συνάντηση με την Πρόξενο της Μεγάλης
Βρετανίας
Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού & Απασχόλησης του Δήμου
Χερσονήσου, κος Ευθύμιος Μουντράκης, υποδέχθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα
Μαλίων την Πρόξενο της Μεγάλης Βρετανίας, κα Αριστέα Χουρδάκη. Κατά τη
διάρκεια της δίωρης συνάντησης αναζήτησαν το πλαίσιο μίας δυναμικής και
συνεχούς συνεργασίας επάνω σε σημαντικά, κοινά θέματα που απασχολούν το
Προξενείο της Μεγάλης Βρετανίας καθώς και το Δήμο Χερσονήσου.
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Επίσκεψη ‘εργασίας’ από την Ένωση
Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων
Διαμερισμάτων & Δωματίων Ν. Ηρακλείου "Η
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ"
Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού & Απασχόλησης του Δήμου
Χερσονήσου, κος Ευθύμιος Μουντράκης, υποδέχθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα
Μαλίων τον Πρόεδρο κο Χριστοδουλάκη και μέλη του ΔΣ της Ένωσης
Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων και Δωματίων Ν.Ηρακλείου "Η
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ" καθώς και τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Δημήτρη Κούτουλα με
πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διδακτορική διατριβή στο Τουριστικό
Μάρκετινγκ. Στη συνάντηση συζήτησαν θέματα που αφορούν τον τουριστικό
κλάδο και αναζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας μεταξύ της ένωσης <Η
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ> και του Δήμου Χερσονήσου.
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Δεξίωση από την Πρέσβειρα της Ιρλανδίας
Την περασμένη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε δεξίωση στο Galaxy Hotel στο
Ηράκλειο από την Πρέσβειρα της Ιρλανδίας κα Orla O’Hanrahan. Παρών στην
εκδήλωση ήταν ο Επίτιμος Πρόξενος της Ιρλανδίας στην Κρήτη, κος Γιάννης
Ξενικάκης και η κα Michelle Ryan, στέλεχος της Ιρλανδικής Πρεσβείας στην
Αθήνα.

Βασικό

αίτημα

του

Αντιδημάρχου

Τουρισμού,

Πολιτισμού

&

Απασχόλησης Δήμου Χερσονήσου, κου Ευθύμιου Μουντράκη, ήταν η εξέταση
της δυνατότητας επιπλέον πτήσεων από την Ιρλανδία προς το Ηράκλειο, ώστε
να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση των Ιρλανδών επισκεπτών προς το Δήμο
Χερσονήσου, καθώς τώρα αναγκάζονται να έρχονται μέσω Χανίων, το οποίο
συνεπάγεται επιπλέον οικονομικό κόστος και ταλαιπωρία για τους επισκέπτες. Ο
Δήμος Χερσονήσου και ιδιαίτερα η περιοχή της Σταλίδας είναι ένας από τους
πολύ αγαπημένους προορισμούς των Ιρλανδών, όπου πολλοί βραβεύονται κάθε
χρόνο, ως πιστοί, επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες.

Share

Tweet

Forward

Υποψήφιος ο Δήμος Χερσονήσου
βραβεία ‘Best City Awards 2018’

στα

Με 2 υποψηφιότητες, αυτή της πλατφόρμας αναζήτησης εργασίας ‘look4job.gr’
και του Πάσου Ελεύθερης Εισόδου ‘Free Pass’ για την υποστήριξη των
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, συμμετέχει ο Δήμος Χερσονήσου στα βραβεία
‘Best City Awards’ που διοργανώνει η Boussias Communications και η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδος. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής
βραβείων

στις

29

Νοεμβρίου

στην

Αθήνα.

Θα δοθούν βραβεία σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και τη
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των πόλεων με την εφαρμογή καινοτομιών και
νέων τεχνολογιών. Επίσης θα δοθούν βραβεία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
που συντελούν στη δημιουργία βιώσιμων πόλεων και στην ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, και βραβεία για την περιβαλλοντική
προστασία, την κοινωνική ισότητα και την οικονομική ανάπτυξη σε επιχειρήσεις
και οργανισμούς που με δράσεις και σχεδιασμό συμβάλλουν ώστε να
πραγματοποιηθεί η βιώσιμη πόλη.
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Επίσκεψη του Πρέσβη Λιθουανίας
Δήμαρχο του Δήμου Χερσονήσου

στο

Το δήμαρχο Χερσονήσου, Γιάννη Μαστοράκη επισκέφθηκε χθες το μεσημέρι στο
γραφείο του στις Γούρνες ο πρέσβης της Λιθουανίας στην Ελλάδα Rolandas
Kačinskas,

ο

οποίος

πραγματοποιεί

επίσκεψη

στο

νησί

μας.

Ο κ. Μαστοράκης ενημέρωσε τον κ. Kačinskas σε θέματα που αφορούν στην
επιχειρηματικότητα, στην οικονομία και στον τουρισμό, αλλά και για τα
προβλήματα που απασχολούν μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή. Ο κ. πρέσβης
έδειξε ενδιαφέρον για παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης,
αλλά και για αμοιβαία ανάληψη πρωτοβουλιών σε ποιοτικό θεματικό τουρισμό,
όπως είναι ο τουρισμός υγείας και ο συνεδριακός που είναι σε ιδιαίτερα υψηλό
επίπεδο στη Λιθουανία. Ζητούμενο είναι η ενίσχυση των αεροπορικών
συνδέσεων των δύο χωρών με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,
καθώς το κλίμα ευνοεί την αύξηση των τουριστικών ροών από τη Λιθουανία όλο
το

χρόνο.

Ο Λιθουανός πρέσβης ευχαρίστησε το δήμαρχο για την ενημέρωση και την
ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων και δεσμεύτηκε να διερευνήσει τις δυνατότητες για
αποτελεσματικότερη ανάπτυξη δεσμών του Δήμου Χερσονήσου με αντίστοιχους
στη χώρα του.
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Το σποτ του ΕΟΤ “Greece: A 365-Day
Destination” πρώτο στον κόσμο
Το σποτ του ΕΟΤ “Greece: 365 – Day Destination”, κατέκτησε το κορυφαίο
βραβείο «People´s Choice» Award World´s Best Tourism Film 2018» της CIFFT
(International Committee of Tourism Film Festivals). Το πολυβραβευμένο σποτ
του ΕΟΤ διακρίθηκε και αναδείχθηκε ανάμεσα σε 29 υποψηφιότητες, ως η
καλύτερη τουριστική ταινία του κόσμου για το 2018. Το σποτ κατέλαβε την 1η
θέση στις προτιμήσεις του κοινού σε 136 χώρες με μεγάλη διαφορά από την
αμέσως επόμενη υποψηφιότητα.
Περισσότερα Εδώ
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Δράσεις Τέχνης και Πολιτισμού από το
ΚΟΙΠΟΔΙ
Ξεκινούν οι «∆ράσεις Τέχνης και Πολιτισµού» το Νοέµβριο στο πλαίσιο του
διακρατικού σχεδίου “ART HAS NO AGE” που υλοποιεί το Κ.ΟΙ.ΠΟ.∆Ι. σε
συνεργασία µε φορείς από την Ιταλία, την Τουρκία και την Ισπανία. Το σχέδιο
“ART HAS NO AGE” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος ERASMUS+
και προτεραιότητα στις δράσεις έχουν οι συµµετέχοντες στα τµήµατα εικαστικών
του Συλλόγου Γυναικών ΙΡΙ∆Α, του Συλλόγου Γυναικών Μαλίων ΕΣΤΙΑ, του
Πολιτιστικού

Συλλόγου

ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ

και

του

Συλλόγου

Γυναικών

ΒΡΙΤΟΜΑΡΤΙΣ.
Τα σεµινάρια είναι δωρεάν και καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν τη
συµµετοχή τους στο τηλ. 6972921895 (ώρες 6.00µµ-9.00µµ) ή να στείλουν
µήνυµα τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
Περισσότερα Εδώ
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Εκλέχθηκε το νέο ΔΣ της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων –
Π.Ο.ΔΙ.Ξ.
Κατά την 34η έκθεση " PHILOXENIA" στην αίθουσα ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη,
πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου η ετήσια ΓΣ της ΠΟΔΙΞ κατά την οποία
διενεργήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Ψήφισαν 17 εκλέκτορες από τους
συλλόγους Κρήτης, Ρόδου, Μακεδονίας Θράκης και Αθήνας και πρόεδρος
επανεξελέγη ο κ. Πελεκανάκης από την Κρήτη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα
έχει τριετή θητεία και πραγματοποίησε το πρώτο του Διοικητικό Συμβούλιο
θέτοντας τους στόχους της Ομοσπονδίας για το μέλλον.
Περισσότερα Εδώ
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Συγχαρητήρια στον
Σύλλογο Αγριανών
πρωτοβουλία

ενεργό Πολιτιστικό
για
την
όμορφη

Μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγριανών με ομαδική προσπάθεια και έντονο
το αίσθημα προσφοράς στην τοπική κοινωνία, αποφάσισαν να ομορφύνουν τις
γειτονιές των Αγριανών. Συνέλλεξαν ντενεκέδες από φέτα που θα κατέληγαν στα
σκουπίδια, τους έβαψαν, τους έφτιαξαν και τους μετέτρεψαν σε όμορφες
γλάστρες με λουλούδια, τοποθετώντας τους σε διάφορα σημεία του χωριού.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο σύλλογο για αυτή την πρωτοβουλία και
εθελοντική εργασία.
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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