
Hotel Management
Tourism Consulting

Spa Management
Hotel Grand Openings

Χτίζουμε σχέσεις
εμπιστοσύνης



A Team is not a group of persons who work 
together.  A Team is a group of persons who 

trust each other.



Σελίδα 1

Η εταιρία  Hotel Exelixis δραςτθριοποιείται ςτο ξενοδοχειακό 
κλάδο,  με τουσ ιδιοκτιτεσ τθσ να κατζχουν τθν τεχνογνωςία και 
τθν  γενικι διεφκυνςθ πολυτελϊν ξενοδοχείων επί ςειρά ετϊν. Η 
ςυγκεκριμζνθ εναςχόλθςι και θ ςυνεργαςία μασ με ζμπειρα 
ςτελζχθ τθσ Ελλθνικισ τουριςτικισ βιομθχανίασ , μασ κακιςτά 
ζτοιμουσ να εμβακφνουμε τθν ςυνεργαςία μασ με τουσ 
ξενοδόχουσ , παρζχοντασ παντόσ είδουσ ςυμβουλευτικζσ 
υπθρεςίεσ  και πρακτικζσ, ςε όλα τα λειτουργικά τμιματα του 
ξενοδοχείου, με ςυνζπεια τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ των 
υπθρεςιϊν που λαμβάνει ο πελάτθσ τθσ επιχείρθςθσ, τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ επιτυχθμζνθσ και αποδοτικισ λειτουργίασ και 
φυςικά τθν οικονομικι και ςτρατθγικι ανάκαμψθ του ξενοδοχείου 
που απορρζει από τθν χάραξθ μιασ εξατομικευμζνθσ τουριςτικισ 
πολιτικισ (Hotel Doctor).

Επιπλζον οι ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ που ζχουμε αναπτφξει όλα 
αυτά τα χρόνια με Τουριςτικοφσ Οργανιςμοφσ ςε Ελλάδα αλλά 
κυρίωσ ςε εξωτερικό, μασ δίνει τθν δυνατότθτα να εξαςφαλίςουμε 
τισ επικυμθτζσ πλθρότθτεσ με μαηικζσ αφίξεισ επιςκεπτϊν, αφοφ 
μποροφμε να ζχουμε οποιαδιποτε ςτιγμι ζτοιμα ςυμβόλαια 
ςυνεργαςίασ ανά προοριςμό.

Ποιοί Είμαςτε

Τι Προςφζρουμε Μζςα από ζνα επίλεκτο δίκτυο επαγγελματιϊν του τουριςμοφ, 
με βακιά και αποδεδειγμζνθ γνϊςθ του τουριςτικοφ κυκλϊματοσ 
που καλφπτουν όλουσ τουσ λειτουργικοφσ τομείσ τθσ 
ξενοδοχειακισ επιχείρθςθσ και  ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τον 
ξενοδόχο,  μποροφμε να ςυμβάλουμε ςτον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό 
και τθν υλοποίθςθ του επικυμθτοφ επιχειρθματικοφ ςχεδίου.

Η παροχι πλιρωσ εξατομικευμζνων ςυμβουλευτικϊν 
υπθρεςιϊν και προτάςεων, εγγυάται τθν απρόςκοπτθ και 
παραγωγικι λειτουργία, θ οποία και κα ανταποκρίνεται πλιρωσ 
ςτισ απαιτιςεισ του ςυνεργάτθ ξενοδόχου, βοθκϊντασ τον να 
αναδείξει τθν ςτρατθγικι αξία τθσ επιχείρθςθσ και να τθν 
προςαρμόςει ςτο ιδιαίτερο και ανταγωνιςτικό τουριςτικό 
περιβάλλον του «ςιμερα».

Η Εταιρία
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Η ςυνεργαςία μασ ξεκινάει με τθν επίςκεψθ εξειδικευμζνων 
ςτελεχϊν μασ ςτον χϊρο του ξενοδοχείου όπου ςε ςυνεργαςία με 
τον εκάςτοτε Ιδιοκτιτθ και τθν αποτφπωςθ των λειτουργικϊν 
πρακτικϊν, διαπιςτϊνουμε και καταγράφουμε τισ αδυναμίεσ και 
τουσ τομείσ παρζμβαςθσ.

Μζςα από αξιολόγθςθ των ςτατιςτικϊν δεδομζνων και τθν 
πλιρθ ανάλυςθ των λειτουργικϊν μεγεκϊν και απαιτιςεων, 
προχωροφμε ςτθν καταγραφι ενόσ κατανοθτοφ ςχεδίου δράςθσ, 
το οποίο κα αποφζρει τθν βελτίωςθ και το επικυμθτό 
αποτζλεςμα.

Σε κάκε περίπτωςθ θ προτεινόμενθ λφςθ κα είναι λειτουργικά 
εμπεριςτατωμζνθ και κα ςυνοδεφεται από τον τρόπο και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ.

Πωσ Δουλεφουμε

Η Εταιρία
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Όραμα Πραμα μασ να διατθριςουμε τθν θγετικι κζςθ ςτθν αγορά ωσ 
μια από τισ πιο δυναμικζσ , αποτελεςματικζσ και αξιόπιςτεσ 
εταιρίεσ ςυμβοφλων τουριςτικϊν επιχειριςεων με ςτόχο τθν 
ολικι ποιότθτα εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν μασ , αναπτφςςοντασ 
μαηί με αυτοφσ μακροχρόνιεσ ςχζςθσ ςυνεργαςίασ που 
ςτθρίηονται ςτθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ και διαφάνεια και 
εξαςφαλίηουν τθν επιτυχία μζςω τθσ αποδεδειγμζνθσ  
αποτελεςματικότθτασ.

Αποςτολι
Να αναπτυςςόμαςτε επενδφοντασ και καινοτομϊντασ, με ςτόχο 

τθν υψθλι ποιότθτα των υπθρεςιϊν μασ , τθν ανάπτυξθ 
εμπιςτοςφνθσ με τουσ πελάτεσ μασ τθν άριςτθ εξυπθρζτθςθ 
αυτϊν και τθν δθμιουργία για τουσ ανκρϊπουσ μασ , τουσ 
ςυνεργάτεσ και τθν κοινωνία

Δζςμευςθ Η εκπλιρωςθ του οράματοσ και τθσ αποςτολισ μασ με αγάπθ, 
ςεβαςμό και υπευκυνότθτα

Η Εταιρία
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● Η ςυνεχισ και γριγορθ ανταπόκριςθ ςτθσ ανάγκεσ των 
επιχειριςεων

● Η ελαχιςτοποίθςθ του επενδυτικοφ ρίςκου των πελατϊν μασ και 
θ αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ αυτϊν

● Η παροχι πλιρουσ πλθροφόρθςθσ όςον αφορά τθσ τρζχουςεσ 
εξελίξεισ τθσ αγοράσ ςτον τομζα των επενδφςεων και των 
χρθματοδοτιςεων

● Η κάλυψθ τθσ ανάγκθσ των επιχειριςεων για παροχι ποιοτικϊν 
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν .

● Το τρίπτυχο < Ανάπτυξθ – Ροιότθτα – Καινοτομία > να 
αποτελζςει κίνθτρο ανάπτυξθσ των επιχειριςεων που 
ςυνεργάηονται μαηί μασ

Αρχζσ

Αξίεσ

Α Ρ Ο Φ Α Σ Ι Σ T Ι Κ Ο T Η T Α

Ξ Σ Ρ

Ι Χ Α

Ε Ρ Ι T Υ X I A Υ Γ Ν Ω Σ Η 

Σ Ρ K Σ Υ Α

A K Ε P A I O T H T A Ν Γ

Ρ  Ν Φ Ε Ω

Κ Α Ι Ν Ο T Ο Μ Ι Α Ρ Γ

Θ Χ T Α Η Ε Ι

Ο Η Η E Ρ I Θ Y Μ Ι Α Κ

Σ T Ε Ι Ο Α Ο

Ο Σ Ε Β A Σ Μ Ο Σ Σ Σ Ε T Ο

Κ Υ  Ο Σ Μ T E Y Θ Υ Ν Η 

Α A Ρ Ο Δ Ο Σ Η Ν Θ T Γ

Μ A Ν Ε Ι Α Α

Α Ω  Ι Μ Ο T Η T A Σ Ξ Ν

T E Η Ι Ω

Α Ρ Ο T Ε Λ E Σ Μ Α T Α Α  Χ Ε Σ

H Η

Η Εταιρία
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Η Ομάδα μασ

Ακανάςιοσ 
Καράμπελασ

Ζμπειρο ςτζλεχοσ επί ςειρά ετϊν ςτον χϊρο του τουριςμοφ, με 
ειδικότθτα τθν γενικι διεφκυνςθ ξενοδοχειακϊν projects.
Ρροςανατολιςμζνοσ ςτθν πολφπλευρθ διοίκθςθ, διακζτει 
ιδιαίτερα ανεπτυγμζνο ιςτορικό ςε οργανωτικό και 
λειτουργικό επίπεδο. Με καινοτόμεσ και μοντζρνεσ ιδζεσ και 
γνϊςεισ ςτο τουριςτικό κφκλωμα, εξαςφαλίηει με ςωςτι 
οργάνωςθ και αφοςίωςθ τθν υψθλι απόδοςθ τθσ εταιρικισ 
λειτουργίασ, ςυμβάλλοντασ ςε μια επιτυχθμζνθ πορεία.


Με ιςχυρό υπόβακρο ςτθν αρχικι εκκίνθςθ (grand opening) 
ξενοδοχειακϊν εγκαταςτάςεων 4* και 5* και αποδεδειγμζνθ 
ικανότθτα διαχείριςθσ, ςφναψθσ μακροχρόνιων ςυμβάςεων, 
ενίςχυςθσ των πωλιςεων, αφξθςθσ των εςόδων και πλιρθ ζλεγχο 
και ςυρρίκνωςθ των λειτουργικϊν εξόδων, ςυμβάλλει τα μζγιςτα 
ςτθν εξαςφάλιςθ ενόσ αποδοτικοφ G.O.P.

Ελζνθ
Τηιαχάνα

Γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθν Γερμανία, ςε μια πολυδιάςτατθ 
κουλτοφρα θ οποία ςτάκθκε αφορμι ςτο να διαμορφϊςει ζνα 
δυναμικό χαρακτιρα, τόςο ςτθν διάρκεια των ςπουδϊν τθσ , όςο 
και ςτθν επαγγελματικι τθσ εξζλιξθ. Εργάςτθκε επί ςειρά ετϊν ςε 
μεγάλουσ τουριςτικοφσ πράκτορεσ και ίδρυςε μζςω franchise, 
ατομικζσ εταιρίεσ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και διαχείριςθσ κζντρων 
ευεξίασ. Η ςυνεχόμενθ εμπλοκι τθσ με τουσ τουριςτικοφσ φορείσ 
και θ απευκείασ επικοινωνία τθσ, με τουσ τουριςτικοφσ 
οργανιςμοφσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλθνικι και ξζνθ 
αγορά, ζχουν αποφζρει ςθμαντικι επαγγελματικι αξιοπιςτία και 
εμπιςτοςφνθ προσ τθν οντότθτα τθσ.


Οργανϊνοντασ ςωςτζσ και αποδοτικζσ ομάδεσ, διακζτει τθν 
ικανότθτα να ςχεδιάηει και να υλοποιεί, μοναδικι πολιτικι 
πωλιςεων, λειτουργίασ και προϊκθςθσ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν 
με ειδικά διαμορφωμζνα και κεματικά πακζτα, αναβακμίηοντασ 
τον χαρακτιρα και τθν ταυτότθτα τθσ επιχείρθςθσ

nk@hotel-exelixis.gr
Κιν. 6908-802289

et@hotel-exelixis.gr
Κιν. 6984-607573
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Η Ομάδα μασ

Άγγελοσ
Σαμόλθσ

Ζνα θγετικόσ επαγγελματίασ ςτισ πωλιςεισ, το ταξιδιωτικό 
γραφείο και τθν διαχείριςθ εκδθλϊςεων. Με περιςςότερα από 26 
χρόνια απαςχόλθςθσ ςτθν ταξιδιωτικι βιομθχανία, με 
ςυμβουλευτικι εμπειρία και περιςςότερα από 16 χρόνια 
εμπειρίασ ςτθν διοίκθςθ ςε κζςεισ μεςαίασ και ανϊτερθσ 
βακμίδασ. Με αποδεδειγμζνο ιςτορικό ςτον ςτρατθγικό εταιρικό 
ςχεδιαςμό, με ζμφαςι ςτισ εκδθλϊςεισ και τισ επιχειρθματικζσ 
διαδικαςίεσ ςυνδυαςμζνο με μια πλοφςια εμπειρία ςε παγκόςμιο 
επίπεδο ςτον τομζα των τουριςτικϊν γραφείων, των τουρ 
οπεράτορσ, των εκδθλϊςεων, τθσ φιλοξενίασ και των χορθγιϊν ςε 
πολλοφσ τομείσ.

Ζνασ πρoλθπτικόσ και καινοτόμοσ ςτοχαςτισ με τθν άποψθ του 
«μπορεί να γίνει» και με τθν φιμθ του ατόμου, που προςφζρει τα 
μζγιςτα και του ότι ςυναντά ι ξεπερνά ςυνεχϊσ τισ προςδοκίεσ. 
Ζχοντασ φζρει ςε πζρασ με επιτυχία ζνα ευρφ φάςμα και μεγάλθσ 
κλίμακασ υψθλοφ προφίλ εκδθλϊςεισ / ςυνζδρια / VIP φιλοξενίεσ 
/ προγράμματα χορθγιϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο για 
λογαριαςμό μεγάλων εταιρικϊν ονομάτων και επιχειριςεων.
Με υψθλι εμπορικι γνϊςθ και με μεγάλθ αίςκθςθ του χιοφμορ 
εξειδικεφεται ςτθν ανάπτυξθ και διατιρθςθ ςχζςεων υψθλισ 
αξίασ που είναι γνιςια και ριηωμζνθ ςτθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ.

Ζνα άτομο με ικανότθτα ςκζψθσ, επιρροισ και 
πρόκλθςθσ ςε ανϊτερο επίπεδο με διπλωματία, ρεαλιςμό και 
πολιτικι ευαιςκθςία.

as@hotel-exelixis.gr
Κιν. 6948-892592

H ομάδα μασ πλαιςιϊνεται από  εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ, αναγνωριςμζνουσ Ζλλθνεσ και 
αλλοδαποφσ επαγγελματίεσ και πανεπιςτθμιακοφσ, οι οποίοι ςυμμετζχουν τόςο ςτθν ςχεδίαςθ 
όςο και ςτθν υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν και των ζργων.
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Ο Κϊδικασ Ηθικήσ μασ

Συναλλαγζσ με 
πελάτεσ

● Tθροφμε με εμπιςτευτικότθτα τθν πνευματικι ιδιοκτθςία του 
πελάτθ και τισ πλθροφορίεσ που μασ εμπιςτεφεται και δεν τισ 
χρθςιμοποιοφμε για ατομικό όφελοσ.

● Εξυπθρετοφμε τουσ πελάτεσ μασ με ακεραιότθτα, επιδεξιότθτα 
και αντικειμενικότθτα.

● Δεν επιτρζπουμε καμία ςφγκρουςθ ςυμφζροντοσ να προςδϊςει 
ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςε πελάτθ μζςω τθσ χριςθσ 
εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν από άλλο πελάτθ/ανταγωνιςτι, 
χωρίσ τθν ςυγκατάκεςθ του.

● Δεν προςλαμβάνουμε εργαηομζνουσ πελάτθ μασ, οφτε 
ςυνδράμουμε ςτο να βρουν εργαςία αλλοφ, χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ςυγκατάκεςθ του πελάτθ μασ.

Βαςικζσ Αρχζσ 
Συμβουλευτικών 
Υπθρεςιών

● Δεν αναλαμβάνουμε τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, 
αν δεν διακζτουμε τθν απαραίτθτθ τεχνογνωςία και εμπειρία.

● Διαςφαλίηουμε ότι το αντικείμενο, οι ςτόχοι, το πλάνο εργαςίασ, 
θ αμοιβι μασ και οι λοιποί όροι, ζχουν ςυμφωνθκεί γραπτϊσ με 
τον πελάτθ πριν τθν παροχι των υπθρεςιϊν μασ.

● Με βάςθ τθν τιμιότθτα και αντικειμενικότθτα μασ, δεν 
καλλιεργοφμε μθ ρεαλιςτικζσ προςδοκίεσ ςτουσ πελάτεσ μασ, 
ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ μασ.

● Ενθμερϊνουμε άμεςα τουσ πελάτεσ μασ για οποιεςδιποτε 
παρεμβάςεισ ςτθν ακεραιότθτα και αντικειμενικότθτά μασ, 
αποςυρόμενοι από τισ υπθρεςίεσ μασ, εφόςον κίγεται θ 
αξιοπιςτία τουσ.

● Δεν αναλαμβάνουμε τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε 
πελάτεσ, εάν άλλεσ εταιρίεσ ςυμβοφλων ςυνεργάηονται ιδθ με 
αυτοφσ, χωρίσ προθγοφμενθ διαβοφλευςθ μαηί τουσ και 
διαςφάλιςθ ότι δεν υφίςταται ςφγκρουςθ μεταξφ των 
εμπλεκομζνων μερϊν.
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Ο Κϊδικασ Ηθικήσ μασ

● Ραρζχουμε τισ υπθρεςίεσ μασ με επαγγελματιςμό και υψθλι 
ποιότθτα, αντίςτοιχθ με τθν ειδίκευςθ, τθν τεχνογνωςία και τθν 
εμπειρία μασ.

● Εκπαιδεφουμε και κακοδθγοφμε το προςωπικό του πελάτθ μασ, 
ςτισ αρχζσ, τισ τεχνικζσ και τισ μεκοδολογίεσ που χρθςιμοποιοφμε 
ςτα ζργα μασ, βοθκϊντασ τουσ να υλοποιιςουν τισ προτεινόμενεσ 
λφςεισ με επιτυχία.

● Τεκμθριϊνουμε τισ αναφορζσ που υποβάλλουμε ςτουσ πελάτεσ 
μασ, προκειμζνου να διαςφαλίηουμε ότι μποροφν να κατανοοφν 
τα προβλιματα και τισ λφςεισ που προτείνουμε και να ανατρζχουν 
ςε αυτζσ όταν απαιτείται.

● Αναςκοποφμε και λαμβάνουμε υπόψθ τα αποτελζςματα των 
υπθρεςιϊν που ζχουν παράςχει άλλεσ ςυμβουλευτικζσ εταιρίεσ 
ςτον ίδιο πελάτθ, δίχωσ να εκφζρουμε κριτικι για τθν ποιότθτά 
τουσ.

● Δεςμευόμαςτε για τθν υλοποίθςθ του ςυμφωνθκζντοσ  
αντικειμζνου του ζργου που ζχουμε αναλάβει.

Υλοιποίθςθ
Υπθρεςιών

● Χρεϊνουμε λογικζσ αμοιβζσ, αντίςτοιχεσ με τισ υπθρεςίεσ που 
προςφζρουμε, τθν ευκφνθ που αναλαμβάνουμε και τον χρόνο 
που αφιερϊνουμε.

● Δεν αποδεχόμαςτε οιουδιποτε είδουσ προμικειεσ και αμοιβζσ 
από τρίτα μζρθ, ςχετιηόμενεσ με ςυςτάςεισ μασ ςε ζνα πελάτθ να 
αγοράςει εξοπλιςμό, υλικά ι υπθρεςίεσ, ωσ αποτζλεςμα των 
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν μασ.

Αμοιβζσ
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Άςκθςθ 
Επαγγζλματοσ

● Δεν διαφθμίηουμε τισ υπθρεςίεσ μασ με παραπλανθτικό τρόπο, 
εκφζροντασ υπερβολζσ ι με τρόπο ο οποίοσ πλιττει τθν 
αξιοπιςτία τθσ δραςτθριότθτασ τθσ εταιρίασ μασ.

● Ρροςτατεφουμε τθν πνευματικι ιδιοκτθςία των πελατϊν μασ, 
άλλων ςυμβουλευτικϊν εταιριϊν και λοιπϊν προςϊπων και δεν 
χρθςιμοποιοφμε τισ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ , χωρίσ τθν 
προγενζςτερθ άδεια του πελάτθ.

● Τθροφμε πλιρωσ επαγγελματικι ςυμπεριφορά ςε όλεσ τισ 
ςυναλλαγζσ μασ, με τουσ πελάτεσ, ςυναδζλφουσ, ςυμβοφλουσ και 
το κοινό.

Ο Κϊδικασ Ηθικήσ μασ
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Οι Υπηρεςίεσ μασ

● Εφαρμογι μεκόδων για ςτόχευςθ πελατϊν με μεγαλφτερθ 
αγοραςτικι δφναμθ

● Ανάλυςθ ςτρατθγικϊν «branding» για μζγιςτθ 
αναγνωριςιμότθτα

● Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι τθσ προϊκθςθσ των πωλιςεων 
ςφμφωνα με τθν από κοινοφ ςυμφωνθμζνθ τιμολογιακι πολιτικι

● Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ τθσ on-line προϊκθςθσ μζςω 
θλεκτρονικϊν καναλιϊν κρατιςεων και κοινωνικϊν δικτφων

● Ραρζμβαςθ όπου απαιτείται ςτον ςχεδιαςμό τθσ θλεκτρονικισ 
ςελίδασ και μεγιςτοποίθςθ των δυνατοτιτων τθσ

● Εςτίαςθ ςτθν επικοινωνία του ξενοδοχείου με τομείσ που 
διαμορφϊνουν τθν κοινι γνϊμθ μζςω ζντυπου, θλεκτρονικοφ και 
τθλεοπτικοφ δικτφου

● Ρροςζλκυςθ μεμονωμζνων πελατϊν  και αποςτολι 
επικοινωνιακϊν ςελίδων ςε επαγγελματικοφσ φορείσ και εταιρίεσ

● Ρροτάςεισ για εγγραφι του ξενοδοχείου ωσ μζλοσ ςε 
επιλεγμζνουσ φορείσ από τουσ οποίουσ απορρζει μελλοντικό 
πελατολόγιο

● Ρλιρθ εκμετάλλευςθ τθσ υπάρχουςασ βάςθσ δεδομζνων τθσ 
πελατειακισ βάςθσ του ξενοδοχείου και χρθςιμοποίθςθ τθσ  
αντίςτοιχθσ βάςθσ τθσ Hotel Exelixis.

● Ρροβολι των υπθρεςιϊν του ξενοδοχείου και ςχεδιαςμόσ αυτϊν 
ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ

● Σχεδιαςμόσ tailor made ςυςτιματοσ πωλιςεων  βαςιςμζνο ςε 
ανάλυςθ τθσ αγοράσ και των δυνατοτιτων τθσ περιοχισ.

Sales & Matketing
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Υπθρεςίεσ 
Διαχείρθςθσ
(Management)

● Η ομάδα τθσ Hotel Exelixis, ανάλογα με τον λειτουργικό τομζα  
παρζμβαςθσ, ςυμβουλεφει τθν Ιδιοκτθςία  ςε όλα τα κζματα που 
αφοροφν ςτθν άρτια λειτουργία τθσ μονάδασ τθν κακοδθγεί,  τθν 
κατευκφνει και κάνει παρεμβάςεισ όπου κρικεί ότι απαιτείται.

● Σχεδιάηεται και προτείνεται το ςφςτθμα των ςτρατθγικϊν 
κινιςεων για μζγιςτθ αναγνωριςιμότθτα του ξενοδοχείου και του 
ονόματοσ του.

● Σχεδιάηεται και υλοποιείται το κφκλωμα πωλιςεων του 
ξενοδοχείου και όπωσ αυτό περιγράφεται παραπάνω (1. Sales & 
Marketing)

● Σχεδιάηει και προτείνει τθν αναβάκμιςθ των παρεχομζνων 
υπθρεςιϊν ι και τθν προςκικθ νζων με ςκοπό τθν 
διαφοροποίθςθ από τον ανταγωνιςμό και τθν δθμιουργία νζων 
πθγϊν εςόδων.

● Με ςτόχο τθν αποδοτικότθτα και τθν παραγωγικότθτα των 
ςτελεχϊν, καταρτίηεται πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, ϊςτε να 
μεγιςτοποιθκεί ο βακμόσ ικανοποίθςθσ των πελατϊν μζςω των 
προςφερόμενων υπθρεςιϊν και τθσ ανκρωποκεντρικισ 
προςζγγιςθσ

● Βάςθ του ςυμφωνθμζνου προχπολογιςμοφ που αφορά τθν 
προϊκθςθ των πωλιςεων και τθσ διαφθμιςτικισ καμπάνιασ, 
προτείνεται θ διάκεςθ των ανάλογων κονδυλίων, με βάςθ τθν 
αποδοτικότερθ ςυνειςφορά

● Η ομάδα τθσ Hotel Exelixis, ενθμερϊνει τθν Ιδιοκτθςία για 
οτιδιποτε ζρκει ςτθν αντίλθψθ των ςτελεχϊν, που αφορά 
αδυναμία θ εν γζνει ςοβαρό πρόβλθμα λειτουργίασ.  Συγχρόνωσ 
προτείνει και ςχεδιάηει τθν υλοποίθςθ του αναφζροντασ και τον 
χρονικό ορίηοντα βελτίωςθσ.

● Σε ςυνεργαςία με τθν Ιδιοκτθςία είναι ςε κζςθ να προτείνει 
εφόςον ηθτθκεί μόνιμθ εγκατάςταςθ διοικθτικοφ ςτελζχουσ για 
τθν υλοποίθςθ των όρων του ςχεδιαςμοφ και τθσ βελτίωςθσ 
λειτουργίασ του τμιματοσ παρζμβαςθσ.

Οι Υπηρεςίεσ μασ
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Οι Υπηρεςίεσ μασ

Α) Λογιςτικζσ & Φοροτεχνικζσ υπθρεςίεσ

Η ομάδα μασ, διακζτει πολυετι εμπειρία ςε λογιςτικά, 
φορολογικά και εργατικά κζματα, παρακολουκϊντασ διαρκϊσ τισ 
αλλαγζσ και τισ εξελίξεισ των ςχετικϊν νομοκεςιϊν και μπορεί  να 
προςφζρει υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ, προςαρμοςμζνεσ ςτισ 
ανάγκεσ του εκάςτοτε πελάτθ μασ. 

● Σφςταςθ Εταιρείασ

● Οργάνωςθ και πρϊτθ εγκατάςταςθ Λογιςτθρίου

● Οργάνωςθ Λογιςτθρίου και διαδικαςιϊν

● Ρλιρθσ επίβλεψθ Λογιςτθρίου

● Σφνταξθ και υπογραφι Ιςολογιςμοφ & Οικονομικϊν 
Καταςτάςεων

● Διεκνι λογιςτικά πρότυπα (IFRS)

● Σφνταξθ τθσ ετιςιασ εταιρικισ διλωςθσ φόρου ειςοδιματοσ

● Σφνταξθ λοιπϊν φορολογικϊν δθλϊςεων

● Σφνταξθ και υποβολι των περιοδικϊν και ετθςίων δθλϊςεων 
ΦΡΑ και λοιπϊν φόρων, κακϊσ και ςτατιςτικϊν πλθροφοριϊν 
(Intrastat, listing)

● Υπθρεςίεσ μιςκοδοςίασ

Υπθρεςίεσ 
Οικονομικισ 
Κατεφκυνςθσ
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Υπθρεςίεσ 
Οικονομικισ 
Κατεφκυνςθσ

Β) Αναπτυξιακά Προγράμματα

Ραρζχουμε ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ για τθν ζνταξθ των 
πελατϊν τθσ ςε προγράμματα χρθματοδότθςθσ (επιδότθςθσ), 
μζςω των Ρρογραμμάτων του ΕΣΡΑ και του Εκνικοφ Αναπτυξιακοφ 
Νόμου.   Ο ςτόχοσ ζνταξθσ ςτα προγράμματα χρθματοδότθςθσ 
είναι οι πελάτεσ να επιδοτθκοφν για να αναπτφξουν τισ 
επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ ι να διαφοροποιιςουν τα 
προϊόντα τουσ και τισ υπθρεςίεσ τουσ.  Ραράλλθλα, 
υποςτθρίηουμε τουσ πελάτεσ μασ ςτο ςφνολο των απαιτιςεων των 
επενδυτικϊν τουσ εγχειρθμάτων, παρζχοντασ λογιςτικι και 
γραμματειακι υποςτιριξθ, ςτζγαςθ & υποδομζσ, δικτφωςθ, 
mentoring, business plans, marketing plans και ζρευνα αγοράσ και 
βιωςιμότθτασ, ϊςτε να μπορζςουν να ανταποκρικοφν ςτισ 
προκλιςεισ του εγχειριματόσ τουσ.

Γ) Χρθματοοικονομικζσ Υπθρεςίεσ

Με ςωρευμζνθ εμπειρία χρόνων ςε ζργα μεγάλων, αλλά και 
μικρότερων, μεγεκϊν, θ Hotel Exelixis και οι ςυνεργάτεσ τθσ 
ςχεδιάηουν, αναλφουν και υλοποιοφν ςυνδυαςτικζσ λφςεισ, που 
ςτόχο ζχουν τθν παρουςίαςθ μιασ πλθκϊρασ τακτικϊν αναλφςεων 
και αναφορϊν, για τθ διευκόλυνςθ ςτθ λιψθ αποφάςεων του 
πελάτθ, ςε ςχζςθ με τον βραχυπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο 
ςχεδιαςμό αυτοφ.

● Αποτφπωςθ χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ εταιρείασ
● Ανάλυςθ Οικονομικϊν Καταςτάςεων
● Οργάνωςθ προχπολογιςμοφ και παρακολοφκθςθ αυτοφ 
● Κοςτολόγθςθ
● Σφνταξθ μθνιαίου ταμειακοφ προγράμματοσ
● Reporting
● Επιχειρθματικά Σχζδια
● Αποτιμιςεισ εταιρειϊν
● Συγχωνεφςεισ και εξαγορζσ
● Due Diligence
● Χρθματοοικονομικόσ ςχεδιαςμόσ
● Αξιολόγθςθ χρθματοοικονομικϊν και λειτουργικϊν κινδφνων
● Μελζτεσ Βιωςιμότθτασ και Οικονομικισ Αναδιάρκρωςθσ
● Χρθματοοικονομικι αναδιάρκρωςθ
● Μελζτεσ ςκοπιμότθτασ

Οι Υπηρεςίεσ μασ
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Δ) Διαχείρθςθ Χρθματιςτθριακών Θεμάτων

Η Hotel Exelixis και τα ςτελζχθ τθσ διακζτουν μεγάλθ εμπειρία 
ςε χρθματιςτθριακά κζματα, ζχοντασ υποςτθρίξει ςειρά εταιρειϊν 
για τθν άντλθςθ κεφαλαίων μζςω τθσ ειςαγωγισ τουσ ςτισ 
Χρθματιςτθριακζσ Αγορζσ, αλλά και ςτθ ςυνολικι υποςτιριξι 
τουσ ςτθ ςυνζχεια.  Συγκεκριμζνα, υποςτθρίηουμε τθν:

● Ραροχι υπθρεςιϊν και ςυμβουλϊν ςε επιχειριςεισ για τθν 
ειςαγωγι ςτο χρθματιςτιριο
● Ετοιμαςία ενθμερωτικοφ δελτίου και υποβολι ςτθν επιτροπι 
κεφαλαιαγοράσ
● Ετοιμαςία πλθροφορικοφ ςθμειϊματοσ και υποβολι ςτο Χ.Α.

Ε) Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ

Αναγνωρίηοντασ τθν ςπουδαιότθτα του ανεξάρτθτου ελζγχου 
ωσ εγγφθςθ τθσ αξιοπιςτίασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, θ 
Hotel Exelixis παρζχει το ςφνολο των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν που 
προβλζπονται από τθν Ελλθνικι νομοκεςία, πάντα ςφμφωνα με τα 
Διεκνι Ελεγκτικά Ρρότυπα.

Ο ςχεδιαςμόσ και θ ςτρατθγικι του ελζγχου επικεντρϊνεται 
ςτον επιχειρθματικό κίνδυνο (risk based audit) και είναι 
προςαρμοςμζνοσ ςτον κάκε πελάτθ ξεχωριςτά, 
αντικατοπτρίηοντασ τουσ ειδικοφσ επιχειρθματικοφσ, κανονιςτικοφσ 
και χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ κακενόσ εξ αυτϊν.

● Διενζργεια Τακτικϊν Ελζγχων, ατομικϊν και ενοποιθμζνων 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, ςφμφωνα με τα Διεκνι 
Ελεγκτικά Ρρότυπα
● Ανακζςεισ επιςκοπιςεων Ενδιάμεςων Οικονομικϊν 
Καταςτάςεων
● Ρροςυμφωνθμζνεσ Διαδικαςίεσ
● Ζλεγχοι ειδικοφ ςκοποφ
● Διαχειριςτικοί Ζλεγχοι
● Forensic Accounting and Fraud Investigations
● Ζλεγχοι για τθν επάρκεια των διαδικαςιϊν εςωτερικοφ ελζγχου
● Εκκζςεισ Εξαγορϊν (Due Diligence)
● Οικονομικοί ζλεγχοι εταιρειϊν για τθν ειςαγωγι τουσ ςε 
οργανωμζνεσ αγορζσ

Υπθρεςίεσ 
Οικονομικισ 
Κατεφκυνςθσ

Οι Υπηρεςίεσ μασ
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Υπθρεςίεσ 
Οικονομικισ 
Κατεφκυνςθσ

ΣΤ) Φορολογικζσ Υπθρεςίεσ

Στθν Hotel Exelixis αντιλαμβανόμαςτε πωσ ςτο πολφπλοκο και 
διαρκϊσ μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον ο ελεγκτισ 
οφείλει να ενθμερϊνεται διαρκϊσ και ουςιαςτικά για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ των επιχειριςεων, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ειδικζσ περιςτάςεισ τθσ κάκε επιχείρθςθσ. 
Για τον λόγο αυτό, το φορολογικό μασ τμιμα, αποτελοφμενο από 
εξειδικευμζνα ςτελζχθ, παρακολουκεί τισ διαρκείσ μεταβολζσ τθσ 
ςχετικισ νομοκεςίασ και των φοροελεγκτικϊν διαδικαςιϊν, 
φροντίηοντασ για τισ εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ του κάκε πελάτθ 
μασ, καλφπτοντασ ζνα ευρφ φάςμα φορολογικϊν υπθρεςιϊν.

● Ζλεγχοσ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ
● Ζκδοςθ Φορολογικοφ Ριςτοποιθτικοφ
● Σφνταξθ Φακζλου Τεκμθρίωςθσ Ενδοομιλικϊν Συναλλαγϊν
● Tax Disputes
● Συμβουλζσ επί κεμάτων Φορολογίασ Νομικϊν και Φυςικϊν 
Ρροςϊπων, κεμάτων Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), 
Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ, Ραρακρατοφμενων Φόρων

Οι Υπηρεςίεσ μασ
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Οι Υπηρεςίεσ μασ

Η Hotel Exelixis διακζτει ειδικό τμιμα εκπαίδευςθσ 
προςωπικοφ ςε όλουσ τουσ τομείσ του ξενοδοχείου, ϊςτε να 
μεγιςτοποιείται θ γνϊςθ και θ παραγωγικότθτα/αποδοτικότθτα 
των εργαηομζνων ανά τομζα εργαςίασ και να χαράςςεται βακιά 
μζςα ςτισ ςυνειδιςεισ των ςυνεργατϊν θ φιλοςοφία και το όραμα 
του κάκε ξενοδόχου, όπωσ επίςθσ και να κακορίηεται ο τρόποσ 
επικοινωνίασ και ςυμπεριφοράσ με τουσ πελάτεσ, με άμεςθ 
ςυνζπεια τθν αφξθςθ των ποςοςτϊν ικανοποίθςθσ.  

Επίςθσ κα υλοποιείται και το άμεςα ηθτοφμενο του 
ςυγκεκριμζνου κζματοσ, το οποίο είναι θ μζκοδοσ λειτουργίασ του 
εκάςτοτε τμιματοσ ςφμφωνα με τα μοντζρνα πρότυπα τθσ 
ξενοδοχείασ.

Πρόγραμμα 
Εκπαίδευςθσ

Η εταιρίασ μασ διακζτει εξειδικευμζνο προςωπικό ςτον τομζα 
τθσ μθχανογραφικισ υποςτιριξθσ και είναι ςε κζςθ να προτείνει 
και να υλοποιιςει ςχζδια που αφοροφν τον ςχεδιαςμό 
θλεκτρονικϊν ςελίδων του ξενοδοχείου, τθν καταςκευι 
επιχειρθματικϊν site, τθν εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ 
ξενοδοχειακϊν και λοιπϊν εφαρμογϊν ςτα τμιματα front και back 
office, εμπορικισ διαχείριςθσ, λογιςτθρίου, κυκλωμάτων 
μιςκοδοςίασ, MIS, POS και ςφνδεςθσ μεταξφ τουσ για 
αυτοματοποίθςθ των εργαςιϊν. 

Επίςθσ διακζτει άρτια εκπαιδευμζνο προςωπικό για καταςκευι 
και ςυντιρθςθ δικτφων αςκενοφσ καλωδίωςθσ είτε ςτον τομζα 
των μθχανογραφικϊν υπθρεςιϊν, είτε ςτον τομζα των 
τθλεφωνικϊν και τθλεοπτικϊν δικτφων (εγκατάςταςθ και 
ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ)

Μθχανογραφικι 
Υποςτιριξθ
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Οι Υπηρεςίεσ μασ

Σχεδιαςμόσ, 
οργάνωςθ και 
διαχείρiςθ Wellness 
Health, Spa Centers

Ραρζχουμε μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 
wellness ξενοδοχείων και spa, branding, υποςτιριξθ ςτα εγκαίνια 
και ςτθν κακθμερινι διαχείριςθ για ξενοδοχεία, ιαματικά λουτρά, 
spa, κζντρα φυςικισ κατάςταςθσ και ευεξίασ και προγράμματα για 
ζνα καλφτερο τρόπο ηωισ ςε όλο τον κόςμο.  Βιμα, βιμα 
παρζχουμε :

Α. Εξζταςθ τθσ ςκοπιμότθτασ του Ζργου

Εκτενισ ζρευνα αγοράσ,
Διετισ Οικονομικι προβολι,
Βαςικι απόδοςθ
Κόςτοσ ζργου

Β. Δθμιουργία  Θζματοσ,  Σχεδιαςμό και  Ανάπτυξθ

Σχεδιαςμόσ και  Ανάπτυξθ κζματοσ

Γ. Επζμβαςθ ςτθν Καταςκευι

Επανεξζταςθ ςχεδιαςμοφ ι ςχεδιαςμοφ από το μθδζν
Μθχανικι και Μθχανολογικι Σχεδίαςθ
Εποπτεία ι Ρλιρθσ Εκτζλεςθ καταςκευισ
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Δ. Pre-Opening

Άνοιγμα
Ρρογραμματιςμόσ  και Χρονοδιάγραμμα
Ρροςωπικό & Εκπαίδευςθ
Λειτουργικόσ Εξοπλιςμόσ και Ρρομικειεσ 
Επαγγελματικά Ρροϊόντα
Λιανικό εμπόριο – Αξεςουάρ Λογιςμικό Spa

Ε. Μετά το άνοιγμα

Ανακεϊρθςθ Υποςτιριξθ Διαχείριςθ
Σχεδιαςμόσ Μάρκετινγκ και Λειτουργία Επιχειρθςιακϊν Ελζγχων
Επιχειρθςιακό Σφςτθμα Λειτουργίασ Spa

ΣΤ. Επιχειρθματικι Ανάλυςθ

Χρθςιμοποιοφμε κάκε είδουσ προγνωςτικά εργαλεία για να 
κακορίςουμε τθν  επιτυχία και τθ βιωςιμότθτα των 
προγραμμάτων τουριςμοφ και spa.

Οι Υπηρεςίεσ μασ

Σχεδιαςμόσ, 
οργάνωςθ και 
διαχείρiςθ Wellness 
Health, Spa Centers
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Σχεδιαςμόσ και 
εκτφπωςθ εντφπων

Η Hotel Exelixis διακζτει γραφιςτικό τμιμα το οποίο ςχεδιάηει 
και προτείνει πρότυπα εντφπων που αφοροφν τόςο τον τομζα τθσ 
προϊκθςθσ και τθσ διαφιμιςθσ, όςο και τα εςωτερικά ζντυπα 
διαχείριςθσ και ελζγχου τθσ λειτουργίασ του ξενοδοχείου.  

Η εκτφπωςθ των ςυγκεκριμζνων εντφπων μπορεί να 
πραγματοποιθκεί ςε ιδιαίτερα ανταγωνιςτικζσ τιμζσ λόγω τθσ 
μακροχρόνιασ ςυνεργαςίασ μασ με τον τυπογραφικό τομζα ςε 
Ελλάδα και Εξωτερικό.

Οι Υπηρεςίεσ μασ

Οργάνωςθ  
Τμιματοσ Κουηίνασ

Η Hotel Exelixis ςε ςυνεργαςία με ζμπειρο επαγγελματία Chef, 
προςφζρει τθν δυνατότθτα ςτουσ ξενοδόχουσ να δθμιουργιςουν 
ζνα καινοτόμο και αποδοτικό αποτζλεςμα ςτον επιςιτιςτικό 
τομζα, αποςκοπϊντασ ςτθν αναβάκμιςθ των προςφερομζνων 
εδεςμάτων, ςτθν μείωςθ των κοςτολογίων και φυςικά ςτθν 
μζγιςτθ ικανοποίθςθ του πελάτθ. Συγκεκριμζνα οι τομείσ ςτουσ 
οποίουσ μποροφμε να παρζμβουμε είναι : 

● Ρλιρθ οργάνωςθ και ςχεδιαςμόσ τθσ κουηίνασ
● Διαχείριςθ αγορϊν και επιλογι προμθκευτϊν
● Σχεδιαςμόσ γραφειοκρατικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου του 
τμιματοσ
● Δθμιουργία ςυνταγολογίων και ζλεγχο κοςτολόγθςθσ
● Σφνκεςθ buffet
● Σφνκεςθ και δθμιουργία Μenu κεντρικοφ και κεματικϊν 
εςτιατορίων
● Ζλεγχοσ για τθν τιρθςθ των προδιαγραφϊν
● Μελζτθ HACCP
.
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Η εταιρία μασ  όπωσ ζχει ιδθ προαναφερκεί, διακζτει μόνιμο 
προςωπικό προερχόμενο από τον ξενοδοχειακό χϊρο, αλλά και 
εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ που επί ςειρά ετϊν ζχουν δϊςει τα 
διαπιςτευτιρια τουσ ςτθν ξενοδοχειακι λειτουργία και εγγυοφνται 
το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα ςε όλουσ τουσ τομείσ λειτουργίασ 
ενόσ ξενοδοχείου.  

Ραρόλα αυτά παρακζτουμε κάποιουσ τομείσ που κεωροφμε 
ςθμαντικοφσ και αποφζρουν ςθμαντικό όφελοσ ςτον ξενοδόχο
Εφρεςθ κατάλλθλου προςωπικοφ ςε όλα τα τμιματα του 
ξενοδοχείου

● Διαχείριςθ και οργάνωςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ
● Διαχείριςθ ανταγωνιςμοφ
● Διαχείριςθ yield management
● Διαχείριςθ revenue management
● Διαχείριςθ ςυμβολαίων με Travel Agents & Tour Operators
● Διαχείριςθ εςόδων και εξόδων ξενοδοχείου
● Διαχείριςθ τομζα αγορϊν
● Διαχείριςθ τροφίμων και ποτϊν
● Διαχείριςθ ζργου
● Αξιολόγθςθ επιδόςεων
● Μεταβολι διαχείριςθσ
● Βελτίωςθ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν
● Αρχιτεκτονικόσ-Καταςκευαςτικόσ ςχεδιαςμόσ
● Χρθματοδότθςθ νζων και υφιςτάμενων ζργων
● Γενικι Διεφκυνςθ

Λοιπζσ Υπθρεςίεσ

Οι Υπηρεςίεσ μασ
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Βιοανάδραςθ
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Η Hotel Exelixis, ζχει την αποκλειςτικότητα διάθεςησ των 
ςυγκεκριμζνων μηχανημάτων ςτουσ χϊρουσ ευεξίασ των  

ξενοδοχειακϊν ςυγκροτημάτων και διαθζτει το κατάλληλο 
ζμψυχο πλήρωσ εκπαιδευμζνο δυναμικό, που απαιτεί η χρήςη 

τουσ.  Η τεχνολογία τουσ είναι πρωτοποριακή και πλήρωσ 
αναγνωριςμζνη από τον Ιατρικό κλάδο και ςυςτήνεται 

ανεπιφφλακτα εκτόσ των αναγραφομζνων, και ςε περιπτϊςεισ 
αποφυγήσ ιδιαίτερων χειρουργικϊν επεμβάςεων και ταχφτερησ 

αποκατάςταςησ τραυματιςμϊν.

H Κβαντικι Βιοανάδραςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ μζτρθςθ ςωματικϊν και 
ςυναιςκθματικϊν ςυχνοτιτων, υποδεικνφοντασ πτυχζσ τθσ προςωπικότθτασ του αςκενοφσ, όπωσ 
το άγχοσ του, το οποίο επθρεάηει ςοβαρά τθν υγεία.

Βελτιϊςτε τθ ςωματικι και ψυχικι ςασ υγεία. Ρρόκειται για μια πρωτοποριακι τεχνολογία 
που αλλθλεπιδρά με το ςϊμα ςε βιολογικζσ ταχφτθτεσ – τθν ταχφτθτα των υπολογιςτϊν- δίνοντασ 
αποτελζςματα ςε λίγα λεπτά. Η Κβαντικι Βιοανάδραςθ χρθςιμοποιεί τα ςυςτιματα EDUCTOR/ 
INDIGO, τα οποία είναι τα πιο αποτελεςματικά διακζςιμα ςυςτιματα βιοανάδραςθσ. Ρρωτοπόρα 
ςτθ μθ επεμβατικι χαλάρωςθ από το άγχοσ και τον πόνο.
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Μζςω των ςυςκευϊν τθσ Κβαντικισ Βιοανάδραςθσ
EDUCTOR/INDIGO ανακαλφπτονται οι ςτρεςογόνοι παράγοντεσ και 
οι αιτίεσ πακογόνων αςκενειϊν. Το ςϊμα ενεργοποιείται ςιγά-
ςιγά να εκτελεί μείωςθ του ςτρεσ ςε αυτζσ τισ αιτίεσ, κεραπεία 
τραφματοσ, εκπαίδευςθ των κυμάτων του εγκεφάλου και 
διαχείριςθ πόνου, ζτςι ϊςτε να καταφζρει τθν μζγιςτθ απόδοςθ 
ςε όλουσ αυτοφσ τουσ τομείσ. Είναι ιδθ γνωςτό ότι το ςτρεσ είναι 
ο λόγοσ για πάνω από το 80% των κεμάτων υγείασ, μζςω τθσ 
Κβαντικισ Βιοανάδραςθσ, οι διάφοροι ςτρεςογόνοι παράγοντεσ 
μειϊνονται ϊςτε να επιτρζψουν ςτο ςϊμα να ανακτιςει τθν 
βιοχθμικι και θλεκτρικι του ομοιόςταςθ.

Πλοι οι άνκρωποι είμαςτε μάηεσ θλεκτρομαγνθτικισ 
ταλαντευμζνθσ ενζργειασ και ςαν αποτζλεςμα, τα ςϊματά μασ 
δρουν ωσ δυναμικά θλεκτρικά κυκλϊματα ταλάντευςθσ. Τα 
κφτταρα εκπζμπουν και δζχονται ενζργεια και κάκε λειτουργία 
ζχει το δικό τθσ εφροσ παλμικισ ςυχνότθτασ. Πταν το κφτταρο 
δονείται μζςα ςε αυτό το εφροσ είναι υγιζσ και λειτουργεί ακριβϊσ 
όπωσ ζχει ςχεδιαςτεί. Ζρευνα του Ρανεπιςτθμίου του Harvard
ζδειξε ότι, κάκε κφτταρο επεξεργάηεται ςε υπερβολικζσ ταχφτθτεσ 
μετά από εκατοντάδεσ χιλιάδεσ ενζργειεσ ανά δευτερόλεπτο. Για 
να το δείξει αυτό ςτουσ μακθτζσ τθσ Ιατρικισ Σχολισ (τι ςυμβαίνει 
ςε κάκε κφτταρο ςε αργι κίνθςθ), το Ρανεπιςτιμιο ςυνεργάςτθκε 
με μία εταιρία για να τουσ φτιάξει μερικά videos (ταινίεσ μικροφ 
μικουσ), οι οποίεσ δείχνουν ακριβϊσ πωσ τα διαφορετικά τμιματα 
των κυττάρων αλλθλεπιδροφν.

Κβαντικι 
Βιοανάδραςθ
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Κβαντικι 
Βιοανάδραςθ

Πταν ςυμβαίνουν ςτο ςϊμα μασ πνευματικά, φυςικά ι 
περιβαλλοντικά μπλοκαρίςματα, τότε θ δονθτικι ςυχνότθτα 
κάποιων κυττάρων αλλάηει φυςικά. Σε ζνα απόλυτα υγιζσ ςϊμα 
όλα τα κφτταρα αυτοφ του ηωντανοφ ςυςτιματοσ είναι απόλυτα 
ςυγχρονιςμζνα, όπωσ μία χορωδία τραγουδά ςε τζλεια αρμονία. 
Κάνουν τθν δουλειά τουσ ζλκοντασ ότι κζλουν και λειτουργοφν 
ακριβϊσ όπωσ ζχουν ςχεδιαςτεί. Οποιουδιποτε είδουσ αςκζνεια 
είναι ζνδειξθ ότι, κάποια κφτταρά μασ ςε ςυγκεκριμζνα όργανα ι 
ςυςτιματα ζχουν «ξεκουρδιςτεί» με αποτζλεςμα να μθν 
λειτουργοφν με τάξθ, αλλά ςε χάοσ.

Επειδι είμαςτε δονθτικά, θλεκτρομαγνθτικά όντα, 
επθρεαηόμαςτε από οτιδιποτε θλεκτρικό, μαγνθτικό ι δονθτικό. 
Αυτό ςυμπεριλαμβάνει ςκζψεισ και πιςτεφω, γραμμζσ ρεφματοσ 
υψθλισ τάςθσ, κινθτά τθλζφωνα, αςφρματα τθλζφωνα και 
φοφρνουσ μικροκυμάτων. Αυτι θ τοξικι χαοτικι δόνθςθ μπορεί 
να αναςτατϊςει τισ φυςικζσ υγιείσ δονιςεισ των ςωμάτων μασ και 
να προκαλζςει μπλοκαρίςματα. Τραυματιςμοί ι ουλζσ, όπωσ και 
μακροχρόνια ςυναιςκθματικά τραφματα μποροφν επίςθσ να 
κάνουν το ίδιο. Συγκεκριμζνεσ εναλλακτικζσ λφςεισ χρθςιμοποιοφν 
πια τθν τελευταία τεχνολογία, κακϊσ και τισ αρχζσ τθσ κβαντικισ 
φυςικισ για να ανιχνεφςουν τισ «ξεκουρδιςμζνεσ» ςυχνότθτεσ και 
να επαναφζρουν τα κφτταρα του ςϊματόσ μασ ςτθν υγιι τουσ 
κατάςταςθ. 

Το EDUCTOR/INDIGO είναι μία από τισ πιο εξελιγμζνεσ 
ςυςκευζσ, που επιτρζπει ςτον ειδικό να ανιχνεφςει όποια 
αδυναμία ι διαταραχι ςτο ςϊμα του αςκενι αμζςωσ και 
ταυτόχρονα παραδίδει τισ «ςωςτζσ» ςυχνότθτεσ, αυτζσ που 
υποςτθρίηουν τθν φυςικι και ςυναιςκθματικι ευεξία του αςκενι.
Μερικά από τα προγράμματα τθσ Κβαντικισ Βιοανάδραςθσ
περιλαμβάνουν:

Αντιγιρανςθ Εκιςμό                       Μεταβολιςμό
Αυτοάνοςα Κρίςεισ Ρανικοφ       Διαχείριςθ πόνου
Νευρολογικό Μνιμθ/Άνοια            Ελλειμματικι Ρροςοχι
Ανάπλαςθ Μυϊν Super Learning
Εκπαίδευςθ Εγκεφαλικϊν  Κυττάρων

…..και πολλζσ άλλεσ εφαρμογζσ
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Η Κβαντικι Βιοανάδραςθ είναι μία τεχνικι ςτθν οποία οι 
άνκρωποι εκπαιδεφονται ϊςτε να βελτιϊςουν τθν υγεία τουσ 
χρθςιμοποιϊντασ ςιματα από το ςϊμα τουσ. Αποτελεί μία 
αναδυόμενθ τεχνολογία θ οποία αλλθλεπιδρά με το ςϊμα ςε 
βιολογικζσ ταχφτθτεσ- τθν ταχφτθτα των υπολογιςτϊν, δίνοντασ 
αποτελζςματα μζςα ςε ελάχιςτα λεπτά. Η Κβαντικι Βιοανάδραςθ
διευκολφνεται μζςα από τα ςυςτιματα EDUCTOR/INDIGO, τα 
οποία είναι τα πιο αποτελεςματικά διακζςιμα ςυςτιματα 
Βιοανάδραςθσ και πρωτοπόρα ςτθ μθ-επεμβατικι, χωρίσ 
φάρμακα, χαλάρωςθ για το άγχοσ και τθν αντιμετϊπιςθ του 
πόνου.

Με απλά λόγια, είναι μια ευρζωσ εφαρμοηόμενθ τεχνολογία, θ 
οποία και χρθςιμοποιείται ςε πολλοφσ τομείσ τθσ υγείασ και 
μετράει τθν φυςικι αντίδραςθ ςε θλεκτρικά ςιματα και 
επιςτρζφει τα αποτελζςματα ςτον αςκενι. Το 
θλεκτροκαρδιογράφθμα για παράδειγμα είναι μία ςυςκευι 
Βιοανάδραςθσ, θ οποία μεταδίδει τα θλεκτρικά ςιματα τθσ 
καρδιάσ ςε ςυςκευι.

Η Κβαντικι Βιοανάδραςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να 
μετράει φυςικζσ και ςυναιςκθματικζσ ςυχνότθτεσ του αςκενι και 
καταγράφει τθν ψυχολογικι και ςυναιςκθματικι κατάςταςθ. 
υποδεικνφοντασ πτυχζσ τθσ προςωπικότθτάσ του, όπωσ θ τάςθ για 
άγχοσ, θ οποία ςυχνά επθρεάηει τθν υγεία.

Τι είναι θ Κβαντικι 
Βιοανάδραςθ

Η ακρίβεια και θ αποτελεςματικότθτα των μθχανικϊν 
ςυςτθμάτων EDUCTOR/INDIGO, βαςίηονται ςε δεκαετίεσ ερευνϊν 
ςτο πεδίο τθσ βιοενεργθτικισ και βιοαντίδραςθσ. Η επιςτιμθ ζχει 
αποδείξει ότι το ςϊμα μασ είναι θλεκτρικό. Επομζνωσ, θ θλεκτρικι 
δραςτθριότθτα μπορεί να μετρθκεί μζςω αντιδράςεων ςτθν 
ζνταςθ, τάςθ, χωρθτικότθτα, εμπζδωςθ, επαγωγι και μετράει 
δεκαζξι θλεκτρικζσ παραμζτρουσ του ςϊματοσ. Αυτό κάνει 
τα EDUCTOR/INDIGO να ξεχωρίηουν.

Οι ςυντονιςμζνεσ τριπλζσ διανυςματικζσ ςυχνότθτεσ (μία 
μακθματικι ςχζςθ μεταξφ τάςθσ, ζνταςθσ και αντίςταςθσ) των 
ουςιϊν ςυγκρίνονται με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του πελάτθ. Εν 
ςυντομία, θ Κβαντικι Επιςτιμθ μαηί με τθν Ραραδοςιακι 
Βιοανάδραςθ ι τθν Κλαςςικι Βιοανάδραςθ ενϊνονται για να 
δθμιουργιςουν τθν Κβαντικι Βιοανάδραςθ.

Επιςτθμονικό 
υπόβακρο 
ςυςτθμάτων 
Κβαντικισ 
Βιοανάδραςθσ
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Συςτιματα 
Κβαντικισ 
Βιοανάδραςθσ

Η Κβαντικι Βιοανάδραςθ εφαρμόηεται με τθ χριςθ των 
μθχανθμάτων EDUCTOR/INDIGO, δφο εκπλθκτικά ακριβι 
ςυςτιματα βαςιςμζνα ςτθν επιςτιμθ τθσ Κβαντικισ Βιοφυςικισ. 
Είναι οι κορυφαίεσ ςυςκευζσ ςτον χϊρο τθσ Βιοανάδραςθσ και 
αντιμετωπίηουν τουσ ςτρεςογόνουσ παράγοντεσ του ςθμερινοφ 
τρόπου ηωισ και του περιβάλλοντοσ. Είναι ικανά να υπολογίςουν 
πάνω από 65.000.000 bits από βιοενεργειακά ςτοιχεία από τον 
πελάτθ, ϊςτε να ανιχνεφςουν ςτρεςογόνα ςτο ςϊμα μζςα ςε 3-5 
λεπτά. Υπάρχουν πάνω από 3.500 ενεργειακζσ λεπτομζρειεσ που 
προςφζρονται από τα EDUCTOR/INDIGO Κβαντικά Συςτιματα 
Βιοανάδραςθσ. 

Αυτά τα ςυςτιματα δείχνουν γριγορα και με διορατικότθτα τι 
προκαλεί δυςφορία. Για αυτό και τα αποκαλοφμε “Quick See”, από 
τθν ικανότθτά τουσ να βλζπουν πολφ γριγορα τι μασ επθρεάηει 
από το ςϊμα μασ και το περιβάλλον μασ. Μετράνε τθν 
βιοενεργειακι ιςορροπία και τισ γενικζσ αντιδράςεισ του ςϊματοσ 
ςτο ςτρεσ κάνοντάσ τα τθν καλφτερθ ενεργειακι βιολογικι 
ανάλυςθ.

Το υπερβολικό ςτρεσ είναι ζνα από τα μονοπάτια ςτθν 
αςκζνεια, θ Κβαντικι Βιοανάδραςθ με τα EDUCTOR/INDIGO, 
εναρμονίηουν και μειϊνουν τουσ ςτρεςογόνουσ παράγοντεσ που 
δθμιουργοφν τισ αςκζνειεσ.

Ο ευκολότεροσ τρόποσ για να καταλάβει κανείσ τι μπορεί να 
κάνει θ Κβαντικι Βιοανάδραςθ, είναι να ςκεφτεί ςαν αγχωτικοφσ 
και αγχωγόνουσ παράγοντεσ – όλα τα πράγματα που μπορεί να 
μασ ςυμβοφν και να μασ προκαλζςουν αςκζνεια από το 
περιβάλλον.

Η Κβαντικι Βιοανάδραςθ είναι κακαρά μθ επεμβατικι. Ζνα 
γριγορο τεςτ τριϊν λεπτϊν πραγματοποιείται και τα 
αποτελζςματα προωκοφνται ςτο πρόγραμμα του υπολογιςτι. Ο 
κεραπευτισ ενθμερϊνεται για τθν κατάςταςθ τθσ ενζργειασ και τα 
άγχθ που κυριαρχοφν ςτο ςϊμα εκείνθ τθν περίοδο. Μετά τθν 
ςυγκζντρωςθ των αποτελεςμάτων μποροφν να υποδειχκοφν οι 
παράγοντεσ που προκαλοφν άγχοσ και που μποροφν να 
αποτρζψουν τθν ικανότθτα του ςϊματοσ για Βιοανάδραςθ. Τότε 
μπορεί να εφαρμοςτεί θ Κβαντικι Βιοανάδραςθ για να βοθκιςει 
ςτθ διόρκωςθ και μείωςθ ενεργειακά των ςτρεςογόνων
παραγόντων.

Πωσ δουλεφουν οι 
ςυςκευζσ Κβαντικισ 
Βιοανάδραςθσ
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Συντονίηουν: Κατά τθν ανίχνευςθ, θ ςυςκευι INDIGO ςυντονίηεται 
με χιλιάδεσ ενεργειακζσ υπογραφζσ με ρυκμό 100Hz/sec, ενϊ θ 
ςυςκευι EDUCTOR με 1000Hz/sec και καταγράφουν τον βακμό 
ςτον οποίο αντιδρά το ςϊμα. Αυτόσ ο τφποσ ταχείασ ανίχνευςθσ 
λζγεται διαδικαςία Xrroid.

Καταγράφουν: Οι ςυςκευζσ EDUCTOR/INDIGO μετράνε τθν τάςθ 
και τισ τρζχουςεσ δυνατότθτεσ κακϊσ και τθν αντίςταςθ του 
δζρματοσ όπου και εφαρμόηεται μικρισ ζνταςθσ θλεκτρικό ρεφμα 
(ςτο δζρμα) με απόλυτθ αςφάλεια. Οι αλλαγζσ ςτθν τάςθ, ζνταςθ 
και αντίςταςθ μασ δίνουν το προφίλ αντίδραςθσ που κακορίηει το 
Xrroid.

Συγκρίνουν: Οι ςυςκευζσ EDUCTOR/INDIGO ςυγκρίνουν τισ τρι-
διανυςματικζσ ςυντονιςμζνεσ ςυχνότθτεσ – μία πολφπλοκθ 
μακθματικι διαδικαςία ςχετίηοντασ τάςθ, ζνταςθ και αντίςταςθ –
του ςϊματοσ με πάνω από 13.000 ενεργειακζσ 
υπογραφζσ ςτοιχείων που είναι αποκθκευμζνα ςτθν βάςθ 
δεδομζνων μασ.

Προβάλλουν: Οι ςυςκευζσ EDUCTOR/INDIGO προβάλουν ςτον 
πελάτθ ζνα αυτο-εςτιαηόμενο Xrroid GSR (Galvanic Skin
Resistance) ςιμα. Επιτρζπεται θ διάγνωςθ των θλεκτρικϊν 
δυνατοτιτων, θ χαλάρωςθ και ο ζλεγχοσ του πόνου.

Χαρακτθριςτικά ςυςκευισ INDIGO: 110Bits πλθροφορίασ ανά 
Millisecond, Ακρίβεια: + ι – 0.001Volts, ι -1mA και/ι -10Ohms, 
Απόδοςθ Συςκευισ: Max 250mA ςτα 6V DC, Θφρεσ Συςκευισ: 2 
Σειριακζσ, 1 USB, 3 Auxiliary, Διεπαφι Συςκευισ, 1 Κεφαλόδεςμοσ 
(headband), 4 λουριά (straps) για καρποφσ και αςτραγάλουσ, 
καλϊδιο USB, Clasp32 Software DV (βαςιςμζνο ςτα MS 
WINDOWS), Δφο (2) ζτθ εγγφθςθ.

Χαρακτθριςτικά ςυςκευισ EDUCTOR: 110Bits πλθροφορίασ ανά 
Millisecond, Ακρίβεια: + ι – 0.001Volts, ι -1mA και/ι -10Ohms, 
Απόδοςθ Συςκευισ: Max 250mA ςτα 6V DC, Θφρεσ Συςκευισ: 2 
Σειριακζσ, 1 USB, 3 Auxiliary, Διεπαφι Συςκευισ, 1 Κεφαλόδεςμοσ 
(headband), 4 λουριά (straps) για καρποφσ και αςτραγάλουσ, 
καλϊδιο USB, Clasp32 Software DV (βαςιςμζνο ςτα MS 
WINDOWS), Δφο (2) ζτθ εγγφθςθ.

Συςκευζσ Eductor & 
Indigo
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Τι ανιχνεφουν οι 
ςυςκευζσ

Μποροφν να ανιχνεφςουν οτιδιποτε από επίπεδα βιταμινϊν, 
αμινοξζα, Η, κυτταρικι και μεταβολικι θλικία, κρεπτικά ςτοιχεία, 
ςυςτατικά τροφϊν, μεταλλικά ςτοιχεία, λιπαρά οξζα, ζνηυμα, 
τοξίνεσ, ιοφσ, δυςλειτουργίεσ, αδυναμίεσ, ορμονικζσ ευαιςκθςίεσ, 
δυςανεξίεσ ςε τρόφιμα, μφκθτεσ, μυϊκό τόνο, ςκϊλθκεσ, βακτιρια, 
αςκζνειεσ, ιςορροπία εςωτερικϊν οργάνων, ςυναιςκιματα 
(ςυναιςκθματο-γράφθμα), νευροδιαβιβαςτζσ, ψυχολογικοφσ 
παράγοντεσ, ςυχνότθτεσ, ζνταςθ, τάςθ, οξυγόνωςθ, ενυδάτωςθ, 
κλπ. Η λίςτα είναι ατελείωτθ.

Η πλθροφορία που δίνεται από τισ ςυςκευζσ EDUCTOR/INDIGO 
είναι ριηικά διαφορετικι από αυτι τθσ ακτινογραφίασ, τισ 
αιματολογικζσ εξετάςεισ, κλπ., γιατί μασ ενθμερϊνει για τθν 
ενεργθτικι κατάςταςθ του ςϊματόσ μασ και προσ αυτι τθν 
κατεφκυνςθ ςτθν οποία αυτό εςτιάηει τθν ενζργειά του για να 
ιςορροπεί και να εναρμονίηεται. Με απλά λόγια μασ λζνε τι 
χρειάηεται και κζλει το ςϊμα μασ διατροφικά, νοθτικά και 
ςυναιςκθματικά.

Πλεονεκτιματα 
Κβαντικισ 
Βιοανάδραςθσ

Η Βιοανάδραςθ ζχει αποδειχκεί επιςτθμονικά ότι βοθκάει ςτθν 
μείωςθ του άγχουσ και τθσ υπερζνταςθσ που μπορεί να ςχετίηεται 
με αςκζνειεσ, τραυματιςμοφσ φυςικοφσ ι ςυναιςκθματικοφσ.

Η Κβαντικι Βιοανάδραςθ ςυνειςφζρει ςε μια βελτιωμζνθ 
αίςκθςθ ευεξίασ, κακαρότερθσ ςκζψθσ, μείωςθσ πόνου και 
βελτιωμζνθσ φυςικισ κατάςταςθσ.
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Συνεχίηοντασ τθν ζρευνα ςτο πεδίο τθν μετζφερε ςε νζα 
επίπεδα. Καταρχάσ, οι ςυςκευζσ λειτουργεί ανεξάρτθτα από τον 
κεραπευτι, ο οποίοσ αναλαμβάνει να ερμθνεφςει τα 
αποτελζςματα των μετριςεων. Οι ςυςκευζσ πλζον χρθςιμοποιοφν 
επιπλζον ςθμεία επαφισ, που ενιςχφουν ςθμαντικά το εφροσ των 
μεταβλθτϊν που μποροφν να μετρθκοφν, εναρμονίςουν και 
ιςορροπιςουν.

Οι βάςεισ δεδομζνων τουσ ςυνεχϊσ αυξάνονται κακϊσ 
περιςςότερεσ πακιςεισ μετρϊνται και προςτίκενται. Επιπλζον, 
ελζγχουν για ενεργειακζσ διαταραχζσ – για παράδειγμα ςτθν 
ςπονδυλικι μασ ςτιλθ – τα ςθμεία βελονιςμοφ κλπ. 

Επίςθσ, μετράνε τον βακμό ςτον οποίο τα ςυναιςκιματά μασ 
ςυνεχίηουν να δθμιουργοφν προβλιματα. Μποροφν να 
προτείνουν άλλεσ κεραπείεσ πιο κατάλλθλεσ, όπωσ βότανα, 
διατροφι, ομοιοπακθτικι, ςυμβουλευτικι κλπ.

Εν ςυντομία, οι ςυςκευζσ EDUCTOR/INDIGO είναι 
αδιαμφιςβιτθτα οι πιο εξελιγμζνεσ ςυςκευζσ ςτο είδοσ τουσ. Για 
όςουσ κζλουν πιο τεχνικζσ λεπτομζρειεσ, θ ακρίβεια και θ 
αποτελεςματικότθτα των ςυςτθμάτων EDUCTOR/INDIGO 
βαςίηεται ςε δεκαετίεσ ερευνϊν ςτο πεδίο τθσ βιο-ςυντονιςτικισ 
και βιο-αντίδραςθσ. Η επιςτιμθ ζχει αποδείξει ότι το ςϊμα μασ 
είναι θλεκτρικό. Επομζνωσ, θ θλεκτρικι δραςτθριότθτα μπορεί να 
μετρθκεί μζςω αντιδράςεων ςτθν ζνταςθ, τάςθ, χωρθτικότθτα, 
εμπζδθςθ, επαγωγιμότθτα και μετράει δεκαζξι (16) θλεκτρικζσ 
παραμζτρουσ του ςϊματοσ. Αυτό κάνει τισ ςυςκευζσ 
EDUCTOR/INDIGO να ξεχωρίηουν.

Οι ςυντονιςμζνεσ τριπλζσ διανυςματικζσ ςυχνότθτεσ (μία 
μακθματικι ςχζςθ μεταξφ τάςθσ, ζνταςθσ και αντίςταςθσ) των 
ουςιϊν ςυγκρίνονται με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του πελάτθ, Εν 
ςυντομία, θ Κβαντικι Επιςτιμθ μαηί με τθν Κβαντικι 
Βιοανάδραςθ ενϊνονται για να δθμιουργιςουν τθν Κβαντικι 
Βιοανάδραςθ.

Γιατί οι ςυςκευζσ 
τθσ Κβαντικισ 
Βιοανάδραςθσ είναι 
ςθμαντικζσ
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Τι ςυνεδρίεσ 
πραγματοποιοφνται

Απλά φανταςτείτε τα EDUCTOR/INDIGO scans ωσ ζνα αντιικό
πρόγραμμα ςτον υπολογιςτι μασ, που ψάχνει για τα πάντα όπωσ:

● Ιοφσ και βακτιρια
● Διατροφικζσ ελλείψεισ
● Αλλεργίεσ
● Ευαιςκθςίεσ/Δυςανεξίεσ ςε τρόφιμα
● Τοξικότθτεσ
● Ορμονικά επίπεδα
● Μφκθτεσ και παράςιτα
● Χρωματοκεραπεία
● Ιςορροπία Chakra
● Ρεριβαλλοντικοφσ παράγοντεσ
● Βελονιςμόσ
● Σπονδυλικι ροι
● Ανάλυςθ μεταβολιςμοφ
● Αφρα
● Βιορυκμοφσ
● Νευροδιαβιβαςτζσ και ςυναιςκθματικζσ ςυχνότθτεσ
● Απϊλεια βάρουσ
● Βιοανάδραςθ με ανκοϊάματα Bach
● Αποτοξίνωςθ
● Ηλεκτροβελονιςμόσ
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