Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
διημερίδα με θέμα: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ:
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ»
Μία πολύ σημαντική 2ήμερη Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο
Ηρακλείου με διοργανωτές όλους τους ιατρικούς συλλόγους της Κρήτης, και
κατόπιν πρωτοβουλίας του Ιατρικού συλλόγου Ηρακλείου.Μέσα από τις πολύ
καλές τοποθετήσεις όλων των ομιλητών, το συμπέρασμα ήταν ότι η Ελλάδα και
ειδικότερα η Κρήτη, λόγω των πολύ καλών υποδομών της (ξενοδοχειακές
μονάδες, νοσοκομεία, αεροδρόμιο), αλλά και λόγω κλίματος, ιστορίας,
πολιτισμού, είναι ίσως ο καταλληλότερος και πιο έτοιμος προορισμός Τουρισμού

Υγείας της Ελλάδας. Ευχή όλων, να δημιουργηθεί σύντομα το νομοθετικό
πλαίσιο

αλλά

και

να

βρεθούν

οι

επιχειρηματίες

να

το

επιχειρήσουν!Ανταγωνίστριες χώρες είναι ήδη πολλά χρόνια μπροστά από εμάς!
Περισσότερα Εδώ
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Διήμερο Οδικής Ασφάλειας στις 2 και 3
Μαρτίου στο Δήμο Χερσονήσου
Ο Δήμος Χερσονήσου θα διοργανώσει Διήμερο Οδικής Ασφάλειας στις 2 και 3
Μαρτίου 2018 σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης και την επιστημονική
καθοδήγηση του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής
Ασφάλειας (Lahers), στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης με πλούσια
θεματολογία και παράλληλες εκδηλώσεις.
Περισσότερα Εδώ
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Αποκριάτικες
εκδηλώσεις
στο
δήμο
Χερσονήσου με Παρελάσεις, Ξυνόχοντρο και
Μουζουδιά και πολλά δρώμενα
Τη Κυριακή με το άνοιγμα του Τριωδίου, άρχισαν οι φετινές αποκριάτικες
εκδηλώσεις, μετο Δήμο Χερσονήσου να ετοιμάζεται για άλλη μια χρονιά να
υποδεχτεί τους μικρούς και μεγάλους μασκαράδες - καρναβαλιστές με τις
εντυπωσιακές αποκριάτικες ενδυμασίες και τις χαρούμενες παιδικές φωνές να
στολίσουν τους δρόμους του Δήμου μας
Περισσότερα Εδώ
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Μία σημαντική διάκριση ήρθε για τον Όμιλο
Καράτζη
Α.Ε.,
καθώς
ανακηρύχθηκε
TrueLeader της χρονιάς από την ICAP Group
Ο Όμιλος Καράτζη Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο Δήμο Χερσονήσου με την
ξενοδοχειακή μονάδα “NanaBeach”, ανακηρύχτηκε “TrueLeaders” 2016. Τα
κριτήρια

αυτής

της

επιλογής

ήταν:

συμπεριλαμβάνεται

στους

200

πιοκερδοφόρους ομίλους για το 2016, συγκαταλέγεται στους 150 Ομίλους με το
μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού, έχει αυξήσει το προσωπικό του από το 2015
στο 2016, βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις του Κλάδου του με βάση τον Κύκλο
Εργασιών και έχει υψηλό ICAP CreditScore (Διαβάθμιση Πιστοληπτικής
Ικανότητας).
Περισσότερα Εδώ
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
1. Προ των πυλών η 7η Γενική Συνέλευση του ΞΕΕ. http://moneytourism.gr/pro-ton-pylon-7i-geniki-synelefsi-tou-xee/
2. Η βουλγαρική 'airbnb' που μπαίνει στην ελληνική αγορά ακινήτων
http://www.capital.gr/agora-akiniton/3269559/i-boulgariki-airbnb-poumpainei-stin-elliniki-agora-akiniton
3. Αυτά είναι τα 40 πιο κερδοφόρα ξενοδοχεία στην Ελλάδα http://moneytourism.gr/apoklistiko-afta-ine-ta-40-pio-kerdofora-xenodochia-stinellada-lista/
4. Πόσοι εργαζόμενοι μπορούν να φοιτούν στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης
του Υπουργείου Τουρισμού.
http://www.tornosnews.gr/permalink/29093.html
5. Επιχορήγηση στα εποχικά ξενοδοχεία για θέσεις εργασίας από τον ΟΑΕΔ.
http://www.tornosnews.gr/permalink/29007.html
6. O τουρισμός έριξε τα επίπεδα ανεργίας τον Οκτώβριο - Πρωταθλήτρια η
Κρήτη http://www.tornosnews.gr/permalink/28833.html
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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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