
  

   

  

 

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 ενός τακτικού και 

περιοδικού "NEWSLETTER", προς όλες τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, και 

όχι μόνο, του δήμου μας. 

 

Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να έχετε σε πραγματικό χρόνο μία άμεση και αξιόπιστη 

ενημέρωση σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό και την 

Απασχόληση στη περιοχή του δήμου μας. Τα σχόλιά σας και η συμμετοχή σας με 

πληροφορίες και από την πλευρά σας, μας είναι πολύτιμα και τα περιμένουμε. 

 

Θεωρούμε ότι με το νέο αυτό εργαλείο που δημιουργούμε, ανοίγουμε άλλα ένα 

ουσιαστικό και πολύ σημαντικό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ μας. 

 

Με εκτίμηση. 

Ευθύμιος Μουντράκης 

Αντιδήμαρχος Τουρισμού - Πολιτισμού & Απασχόλησης  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
Τελευταία Νέα  

    

 

Google MyBusiness 

στο Δήμο 

Χερσονήσου 

Την καταγραφή των 

επιχειρήσεων του Δήμου 

Χερσονήσου, 

αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες και τα 

εργαλεία που παρέχει η 

GOOGLE και 

συγκεκριμένα η 

εφαρμογή «Google My 

Business», ξεκινά η 

Αντιδημαρχία 

Τουρισμού, Πολιτισμού 

& Απασχόλησης του 

Δήμου Χερσονήσου.  
 

 

Δείτε Περισσότερα  

 

 

 

Στρατηγική 

συνεργασία του 

Δήμου Χερσονήσου 

με την MKG 

Η Αντιδημαρχία 

Τουρισμού Πολιτισμού & 

Απασχόλησης 

εγκαινιάζει τη 

συνεργασία της με την 

MKG Group, τη 

 

Χρυσός 

Ολυμπιονίκης 

Αmbassador του 

Δήμου Χερσονήσου 

Με ιδιαίτερη χαρά -

υποδέχτηκαν στο 

Δημοτικό Κατάστημα 

Μαλίων τον Χρυσό 

Ολυμπιονίκη κο Ιωάννη 

Μελισσανίδη, 

ο αντιδήμαρχος 

Τουρισμού, 

Πολιτισμού & Απασχ-

όλησης του Δήμου Χερσ-

ονήσου κος Ευθύμιος Μ-

ουντράκης  
 

 

Δείτε Περισσότερα  

 

 

 

Διαβούλευση για το 

τουριστικό 

πρόγραμμα 

BRANTour 

Η πρόταση αφορά στη 

δικτύωση των μουσείων, 

 

Free Pass από το 

Δήμο Χερσονήσου 

Το “FREE PASS” 

αποτελεί μία ακόμα νέα 

καινοτομία της 

Αντιδημαρχίας 

Τουρισμού, Πολιτισμού 

& Απασχόλησης, που 

ξεκίνησε από τον Ιούνιο 

του 2017. Είναι ένα 

"διαβατήριο" για τους 

διαμορφωτές της κοινής 

γνώμης όπως είναι οι 

bloggers, οι 

δημοσιογράφοι κτλ.  
 

 

Δείτε Περισσότερα  

 

 

 

Ο Δήμος 

Χερσονήσου 

υπέγραψε σύμβαση 

συνεργασίας με την 

Costa Nostrum 

http://hersonissos.gr/press-release/press/dtgmyb0717.html
http://hersonissos.gr/press-release/press/meli0817.html
http://hersonissos.gr/press-release/press/freepass0817.html


 

μεγαλύτερη εταιρία 

συλλογής στατιστικών 

ξενοδοχείων στην 

Ευρώπη. Μέσα από τη 

συνεργασία αυτή θα 

δημιουργηθεί μια νέα 

βάση επίκαιρων και 

έγκυρων δεδομένων.  
 

 

Δείτε Περισσότερα  

 

 

 

θεματικών πάρκων και 

επιχειρήσεων 

υπηρεσιών τουριστικής 

εμπειρίας του Δήμου 

Χερσονήσου, με την 

έκδοση κοινού 

εισιτηρίου, την κοινή 

προβολή τους και άλλες 

δράσεις προώθησής 

τους.  
 

 

Δείτε Περισσότερα  

 

 

Ενημερωθείτε για τις 

εκδηλώσεις στο Δήμο 

Χερσονήσου  

  

 

  

 

Στη περίπτωση που θα θέλατε 

να προσθέσουμε κάποιο 

επιπλέον email παρακαλώ 

πατήστε εδώ.  

  

 

 

 

Ο Δήμος Χερσονήσου 

προχώρησε στην 

υπογραφή σύμβασης 

συνεργασίας με την 

εταιρεία Costa Nostrum 

Ltd, για την πιστοποίηση 

τεσσάρων (4) δημοτικών 

παραλιών.  
 

 

Δείτε Περισσότερα  
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