Διήμερο Οδικής Ασφάλειας Δήμου Χερσονήσου 2-3
Μαρτίου 2018
O Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική
Διεύθυνση Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνουν το διήμερο οδικής
ασφάλειας «Δρόμος Ζωής» στις 2 και 3 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης.
Το επιστημονικό συνέδριο είναι μια ολιστική προσέγγιση σε θέματα οδικής
συνείδησης και κουλτούρας, με πλούσιες παράλληλες δράσεις. Για τα παιδιά και τους
εφήβους, τροχονόμοι και επιστημονικό προσωπικό θα προσφέρουν θεωρητική
εκπαίδευση και βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις, με πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής,
χρήση προσομοιωτών και παιδικών οχημάτων. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την
επιστημονική καθοδήγηση του ΤΕΙ Κρήτης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Περισσότερα Εδώ
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Κατάθλιψη στην Τρίτη Ηλικία
Ο Δήμος Χερσονήσου και το γραφείο κοινωνικής πολιτικής με το ΝΠΔΔ Κοινωνικής
Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου-ΚΑΠΗ, την Κοινωφελή Επιχείρηση (ΚΕΔΧ) –
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) σε
συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Νεάπολης Λασιθίου διοργανώνωσε
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:«Κατάθλιψη στην Τρίτη Ηλικία» την Τετάρτη 7
Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.στο πρώην Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας
Γουβών στις Πάνω Γούβες
Περισσότερα Εδώ
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Ο Δήμος Χερσονήσου παρών και φέτος στο TEZ
TOURS - Road Show
Το Roadshow 2018 του TEZ TOURS αποτελεί την μεγαλύτερη καμπάνια της εταιρίας
στην αγορά των τουριστικών γραφείων (TRAVEL AGENTS) και περιλαμβάνει
προωθητικές ενέργειες / ενέργειες τουριστικής προβολής αλλά και ειδικά σεμινάρια
στους μεγαλύτερους πωλητές των τουριστικών πρακτορείων, σε αυτούς δηλαδή που
συνομιλούν απευθείας με τους πελάτες – υποψήφιους ταξιδιώτες, επηρεάζοντας
άμεσα και καθοριστικά την επιλογή του τόπου διακοπών τους.
Περισσότερα Εδώ
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Panorama World Festival στη Στοκχόλμη
Με περισσότερους από 9.000 επισκέπτες (σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό)
ολοκληρώθηκε με επιτυχία στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, η έκθεση «Panorama World
Festival 2018» που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο από τη North Events.

Η συγκεκριμένη έκθεση προβάλει την Ελλάδα, και αν και με ελαφρά μειωμένη φέτος
προσέλευση κόσμου, το ενδιαφέρον για την Ελλάδα παρέμεινε αμείωτο.
Περισσότερα Εδώ
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Εγκαίνια στις νέες υποδομές ΑΜΕΑ στο Δημοτικό
Σχολείο Μαλίων
Με πολύ μεγάλη χαρά και σε μια πολύ φορτισμένη συγκινησιακά μικρή και σεμνή
"τελετή", εγκαινιάστηκαν οι νέες υποδομές ΆΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Μαλίων, όπου
φοιτούν ήδη 3 παιδιά με κινητικά προβλήματα, εξασφαλιζοντάς τους ασφαλή και
εύκολη πρόσβαση σε όλους τους χώρους εκπαίδευσης του σχολείου τους.
Περισσότερα Εδώ
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Υποδομές και τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης
Οι υποδομές ως βασικές προϋποθέσεις για την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης είναι
το θέμα εκδήλωσης που οργανώνει η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδας (ΕΝΑ) σε
συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου.
Περισσότερα Εδώ
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Γαστρονομικός τουρισμός: Η ΤUI «μαγειρεύει»
ελληνικά
Tο blog της ΤUI προτείνει τις γεύσεις που πρέπει να δοκιμάσει ο ξένος επισκέπτης στην
Ελλάδα.Ταξίδι σε άλλη χώρα σημαίνει ταξίδι στις γεύσεις, τα χρώματα και τις μυρωδιές
της. Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσει ο επισκέπτης τον προορισμό του, να
αισθανθεί και να αφουγκραστεί την ιδιοσυγκρασία των ντόπιων και να γίνει ένα μαζί
τους, είναι μέσω της κουζίνας τους. Κι αν ο έρωτας περνάει κατ’ αρχήν από το στομάχι
κι έπειτα από τις παραλίες, τα αξιοθέατα και τα λατρεμένα τοπία της χώρας, τότε
γίνεται κατανοητό γιατί bloggers που γράφουν στο blog της TUI ερωτεύτηκαν
πρωτίστως την Ελλάδα και προτείνουν τα εδέσματα που κανείς δεν θα έπρεπε να
παραλείψει να σημειώσει στους χάρτες των γεύσεων.
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
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ενδιαφέροντος, και όχι μόνο, του δήμου μας.
Στη περίπτωση που θα θέλατε να προσθέσουμε κάποιο επιπλέον email παρακαλώ
πατήστε εδώ.
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