
  

  

  

 

Ενίσχυση της  Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 

Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη της 

Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων 

τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ. Η 

νέα δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

τουριστικών επιχειρήσεων σχεδιάστηκε με βασικό στόχο την επένδυση σε 

υψηλής ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Επιδοτούνται 

επιχειρηματικά σχέδια που κυμαίνονται από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. 

Περισσότερα Εδώ 

 

 

 

Share  
 

 

 

 

Tweet  
 

 

 

 

Forward  
 

 

    

https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=108e9070bb&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=8e887ab9dc&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=1b9b341022&e=2a92465dd8
http://us16.forward-to-friend.com/forward?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=dcdad6c588&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=6a11f23b9e&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=34f06c30aa&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=dc6dd52fa7&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=567ec189d0&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=25ea3d08b5&e=2a92465dd8
http://us16.forward-to-friend.com/forward?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=dcdad6c588&e=2a92465dd8


  

 

Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής 

Προβολής και Επικοινωνιακού 

Προγράμματος 2018 

Το "Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής" του Δήμου Χερσονήσου για το έτος 

2018 εγκρίθηκε και περιλαμβάνει:  την προβολή σε έντυπα, σε ραδιοφωνικά και 

τηλεοπτικά κανάλια εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, τη δημιουργία 

οπτικοακουστικού υλικού, ενημερωτικών -πληροφοριακών  εντύπων, ειδικών 

εφαρμογών για χρήστες ηλεκτρονικών συσκευών, δημιουργία μακετών, 

διαφημιστικών δώρων, ειδών για την απόδοση τιμών, τη δημιουργία η τη 

συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης με φορείς, οργανισμούς και τρίτους, 

εκδηλώσεων και φεστιβάλ για την εξυπηρέτηση της τουριστικής προβολής του 

Δήμου, τη φιλοξενία ανθρώπων και ομάδων - διαμορφωτών κοινής γνώμης, 

καθώς και την οργάνωση  και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις και 

άλλες πάσης φύσης διοργανώσεις όπου επιτελείται η προβολή και προώθηση 

του δήμου και των επιχειρήσεων. 

 

 

 

Share  
 

 

 

 

Tweet  
 

 

 

 

Forward  
 

 

    

https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=0bac4c0f1a&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=c9fd12303f&e=2a92465dd8
http://us16.forward-to-friend.com/forward?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=dcdad6c588&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=f171384ced&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=7e0a68ba0c&e=2a92465dd8
http://us16.forward-to-friend.com/forward?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=dcdad6c588&e=2a92465dd8


  

   

 

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από  τη 

Χορωδία Μαλίων  

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικη συναυλία 

στην κατανυκτική ατμόσφαιρα του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα 

Μάλια. Η Χορωδία Μαλίων, η Παιδική Χορωδία και η Συμφωνική Ορχήστρα 

Νέων Κρήτης έψαλαν Χριστουγεννιάτικους ύμνους και τραγούδια υπό τη μουσική 

διεύθυνση του κ. Νίκου Αντωνακάκη. 

Περισσότερα Εδώ 
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Δημιουργία δύο νέων εντύπων από το Δήμο 

Χερσονήσου 

Η Αντιδημαρχία Τουρισμού, Πολιτισμού & Απασχόλησης του Δήμου 

Χερσονήσου, μετά από έρευνα αγοράς και καταγραφή της ζήτησης από τους 

επισκέπτες των τουριστικών εκθέσεων που λαμβάνει μέρος, προχώρησε στο 

σχεδιασμό και στη δημιουργία δύο νέων εντύπων (σε αγγλική γλώσσα). 

Η φιλοσοφία στο σχεδιασμό των εντύπων, εξαρχής, ήταν η προβολή της Κρήτης 

ως ενιαίου τουριστικού προορισμού, ενισχύοντας έτσι το  «brand name». 

 

Στο πρώτο έντυπο, (φυλλάδιο σε μέγεθος περίπου Α4)   παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι τέσσερις νομοί της Κρήτης με τις μεγαλύτερες πόλεις, τα 

σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος (ανά νομό και ανά πόλη), και δίνονται 

χρήσιμες κατά τόπον πληροφορίες με αναλυτική αναφορά στο Δήμο 

Χερσονήσου. Στόχος της συγκεκριμένης έκδοσης είναι να προβληθεί η Κρήτη ως 

δημοφιλής προορισμός, επισημαίνοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που 

προσφέρει το νησί ως ιδανικός τόπος διακοπών. Το έντυπο φιλοδοξεί να 

χρησιμεύσει ως ένας εύχρηστος οδηγός της Κρήτης, σχεδιασμένος έτσι ώστε να 

χωράει σε σακίδια και τσάντες, φιλοξενώντας το χάρτη της Κρήτης ανά νομό αλλά 

και το χάρτη των εμπειριών του Δήμου Χερσονήσου. Σε καμία περίπτωση δεν 

αποτελεί ένα πλήρες φυλλάδιο του νησιού, ωστόσο ο πλούτος των πληροφοριών 

που προσφέρει, το κάνει ελκυστικό για τον επισκέπτη που διαρκώς αναζητά 

πληροφορίες για το προορισμό.  

 

Το δεύτερο έντυπο (με διαστάσεις 70x100cm) περιλαμβάνει το  χάρτη της 

Κρήτης, το χάρτη εμπειριών του Δήμου Χερσονήσου και τρεις χάρτες με τα 

τοπογραφικά των μεγαλύτερων οικιστικών συνόλων του Δήμου (Γούρνες – 



 

Κοκκίνη Χάνι - Γούβες / Χερσόνησος / Σταλίδα –Μάλια).  Το έντυπο έρχεται να 

καλύψει ένα μεγάλο κενό στη χαρτογράφηση του Δήμου, όπου εκτός από τον 

ενημερωμένο χάρτη της Κρήτης παρουσιάζεται και ο χάρτης των εμπειριών του 

Δήμου Χερσονήσου σε μεγάλο μέγεθος καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες – 

εμπειρίες (σημεία πολιτιστικού & θρησκευτικού ενδιαφέροντος, αναψυχή, 

αθλητισμός, εναλλακτικός τουρισμός, συνεδριακοί χώροι κτλ), αλλά και μια 

εύχρηστη χαρτογράφηση της κάθε δημοτικής ενότητας του δήμου (λιμάνια, 

δρόμοι, τοπογραφικό ανάγλυφο). Τέλος, το έντυπο περιλαμβάνει 

την  τοπογραφική αποτύπωση των μεγαλύτερων οικιστικών συνόλων του 

Δήμου, βοηθώντας  έτσι τους επισκέπτες να προσανατολιστούν κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού τους. 
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Η Κρήτη κορυφαίος παραθαλάσσιος 

προορισμός για τους Φινλανδούς  

Ξεπούλησαν τα πακέτα διακοπών σε Κρήτη και Ρόδο του Φιλανδού τουρ- 

οπερέϊτορ της Thomas Cook, Tjäreborg, το καλοκαίρι του 2017, καθώς οι δύο 

αυτοί ελληνικοί προορισμοί ήταν οι δημοφιλέστεροι για τους πελάτες του. 

Περισσότερα Εδώ 

 

 

 

Share  
 

 

 

 

Tweet  
 

 

 

 

Forward  
 

 

    

https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=92004ce701&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=a0be75c2f4&e=2a92465dd8
http://us16.forward-to-friend.com/forward?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=dcdad6c588&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=d2e1f4e6a5&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=1dec8d1840&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=b0b3a4176c&e=2a92465dd8
http://us16.forward-to-friend.com/forward?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=dcdad6c588&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=846279a6bd&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=7fd51d4224&e=2a92465dd8
http://us16.forward-to-friend.com/forward?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=dcdad6c588&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=7f1f828537&e=2a92465dd8
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=0793faaaf8&e=2a92465dd8
http://us16.forward-to-friend.com/forward?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=dcdad6c588&e=2a92465dd8


  

 

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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