Σύσσωμη όλη η Κρήτη στη μεγαλύτερη
έκθεση Τουρισμού της Ευρώπης στην «ITB
BERLIN 2018» στο Βερολίνο
Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετείχε στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης στη
Διεθνή έκθεση

«ITB BERLIN 2018» της Γερμανίας παρουσιάζοντας και

διανέμοντας φυλλάδια του Δήμου και των επιχειρήσεων του Δήμου μας.
Περισσότερα Εδώ
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Επίσκεψη του Αντιδημάρχου Τουρισμού
Πολιτισμού και Απασχόλησης στη Ρωσία
Ο κ. Ευθύμιος Μουντράκης μετά την παρουσίαση του Δήμου Χερσονήσου και τις
δυνατότητες εμπειρίας που έχει ο κάθε επισκέπτης του δήμου μας, στα ROAD
SHOWS της TEZ TOUR στη Ρωσία, παραβρέθηκε σε συνάντηση εργασίας στα
κεντρικά γραφεία του ΕΟΤ Μόσχας προτείνοντάς τους πιθανούς τρόπους
συνεργασίας με το Δήμο μας.
Περισσότερα Εδώ

Share

Tweet

Forward

Διοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος
Καλαθοσφαίρισης Εφήβων 2018 στο Δήμο
Χερσονήσου με σημαντικά οφέλη για τα
παιδιά και το τόπο μας
Από τις 10 έως και τις 15 Απριλίου, ο Δήμος Χερσονήσου φιλοξένησε τις 6
πρωταθλήτριες ομάδες εφήβων της ελληνικής καλαθοσφαίρισης στο Φιλωνίδειο
Κλειστό

Γυμναστήριο

για

την

πραγματοποίηση

του

Πανελληνίου

Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Εφήβων 2018.
Περισσότερα Εδώ
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Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου
ευρωπαϊκό πρόγραμμα SMILE – Adrion

στο

Η πρόταση SMILE θα προτείνει και θα εφαρμόσει στους κατοίκους, τους
μετακινούμενους,

τους

τουρίστες,

τους

επιχειρηματίες

του

τουρισμού

και στους τουριστικούς πράκτορες λύσεις πληροφορικής (APPs / πλατφόρμες)
με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, την προώθηση
διατροπικών λύσεων και μεταφορών με αποτελεσματικότερες ροές κυκλοφορίας.
Περισσότερα Εδώ
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Η Google και η Περιφέρεια Κρήτης
ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για την
ανάπτυξη του τουρισμού στην Κρήτη όλο τον
χρόνο
Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να εγγραφούν μέσω τις σελίδας
g.co/greektourism/crete, καθώς και να επικοινωνήσουν με το crete@ggto.gr για
τυχόν επιπλέον πληροφορίες.
Περισσότερα Εδώ

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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