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.
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