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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΕ 

     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 «χονδρεμπόρουσ» του 

τουριςμοφ 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. 

ΣΙ ΠΡΟΦΕΡΟΤΜΕ 

     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». 

ΠΩ ΔΟΤΛΕΤΟΤΜΕ 

     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. 
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ΣΟΜΕΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

1. SALES & MARKETING 

 

● 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 

 

● Παρζμβαςθ 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 

 

● Προςζλκυςθ μεμονωμζνων πελατϊν  και αποςτολι επικοινωνιακϊν ςελίδων ςε επαγγελματικοφσ 

φορείσ και εταιρίεσ 

 

● Προτάςεισ για εγγραφι του ξενοδοχείου ωσ μζλοσ ςε επιλεγμζνουσ φορείσ από τουσ οποίουσ 

απορρζει μελλοντικό πελατολόγιο 

 

● Πλιρθ εκμετάλλευςθ τθσ υπάρχουςασ βάςθσ δεδομζνων τθσ πελατειακισ βάςθσ του ξενοδοχείου και 

χρθςιμοποίθςθ τθσ  αντίςτοιχθσ βάςθσ τθσ Hotel Exelixis. 

 

● Προβολι 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. 
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       2.    ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ (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. 

 

3. ΤΠΗΡΕΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

Α) Λογιςτικέσ & Φοροτεχνικέσ υπηρεςίεσ 

     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 
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 Οργάνωςθ Λογιςτθρίου και διαδικαςιϊν 
 Πλιρθσ 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 ΦΠΑ και λοιπϊν φόρων, κακϊσ και 

ςτατιςτικϊν πλθροφοριϊν (Intrastat, listing) 
 Υπθρεςίεσ μιςκοδοςίασ 

Β) Αναπτυξιακά Προγράμματα 

     Παρζχουμε ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ για τθν ζνταξθ των πελατϊν τθσ ςε προγράμματα 
χρθματοδότθςθσ (επιδότθςθσ), μζςω των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 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.  Παράλλθλα, 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) Χρηματοοικονομικέσ Τπηρεςίεσ 

     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 
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Δ) Διαχείρηςη Χρηματιςτηριακών 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: 

 Παροχι 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) Ελεγκτικέσ Τπηρεςίεσ 

     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 Πρότυπα. 

 
     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 Πρότυπα 

 Ανακζςεισ επιςκοπιςεων Ενδιάμεςων Οικονομικϊν Καταςτάςεων  
 Προςυμφωνθμζνεσ 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 

Σ) Φορολογικέσ Τπηρεςίεσ 

     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. 
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 Ζλεγχοσ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ 
 Ζκδοςθ Φορολογικοφ Πιςτοποιθτικοφ 
 Σφνταξθ Φακζλου Τεκμθρίωςθσ Ενδοομιλικϊν Συναλλαγϊν 
 Tax Disputes 
 Συμβουλζσ επί κεμάτων Φορολογίασ Νομικϊν και Φυςικϊν Προςϊπων, κεμάτων Φόρου Προςτικζμενθσ 

Αξίασ (Φ.Π.Α.), Ακίνθτθσ Περιουςίασ, Παρακρατοφμενων Φόρων 

    4.      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

     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. 

    5.       ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

     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) 

    6. ΧΕΔΙΑΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ WELLNESS/HEALTH/SPA  

     Παρζχουμε 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 
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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 Πλιρθσ Εκτζλεςθ καταςκευισ 

Δ. Pre-Opening 

 Άνοιγμα 
 Προγραμματιςμόσ  και Χρονοδιάγραμμα 
 Προςωπικό & Εκπαίδευςθ 
 Λειτουργικόσ Εξοπλιςμόσ και Προμικειεσ  
 Επαγγελματικά Προϊόντα 
 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. 

 

    7.       ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΗ ΕΝΣΤΠΩΝ 

     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. 
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   8.       ΟΡΓΑΝΩΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

     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 : 

● Πλιρθ 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 

 

   9.       ΛΟΙΠΟΙ ΣΟΜΕΙ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

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.  Παρόλα αυτά παρακζτουμε κάποιουσ τομείσ που 

κεωροφμε ςθμαντικοφσ και αποφζρουν ςθμαντικό όφελοσ ςτον ξενοδόχο 

- Εφρεςθ κατάλλθλου προςωπικοφ ςε όλα τα τμιματα του ξενοδοχείου 

- Διαχείρθςθ και οργάνωςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

- Διαχείρθςθ ανταγωνιςμοφ 

- Διαχείρθςθ yield management 

- Διαχείρθςθ revenue management 

- Διαχείρθςθ ςυμβολαίων με Travel Agents & Tour Operators 

- Διαχείρθςθ εςόδων και εξόδων ξενοδοχείου 

- Διαχείρθςθ τομζα αγορϊν 

- Διαχείρθςθ τροφίμων και ποτϊν 

- Διαχείριςθ ζργου 

- Αξιολόγθςθ επιδόςεων 

- Μεταβολι διαχείριςθσ 

- Βελτίωςθ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν 

- Αρχιτεκτονικόσ-Καταςκευαςτικόσ ςχεδιαςμόσ 

- Χρθματοδότθςθ νζων και υφιςτάμενων ζργων 

- Γενικι Διεφκυνςθ 
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 10.        ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

     Η Hotel Exelixis διακζτει τθν φιλοςοφία “ value for money”.  Είμαςτε ςίγουροι για τισ ικανότθτεσ μασ, 

τθν τεχνογνωςία μασ, τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ςυνζπεια μασ.  Είμαςτε δίπλα ςτον ξενοδόχο 

όποτε και για ότι μασ χρειαςτεί και προτείνουμε τθν καλλίτερθ δυνατι λφςθ με το ςυντομότερο χρονικά 

αποτζλεςμα. 

     Γιαυτό και θ τιμολογιακι μασ πολιτικι κακορίηεται αποκλειςτικά και μόνο από τον βακμό δυςκολίασ 

του κάκε προβλιματοσ προερχόμενου από τθν κζςθ και το μζγεκοσ τθσ εγκατάςταςθσ, το επίπεδο 

αξιολόγθςθσ και τθν διαδικαςία επίλυςθσ του. 

     Και επειδι είμαςτε εταιρία που ςζβεται όλεσ τισ ςυνεργαςίεσ μασ, αφοφ κζλουμε ζντιμεσ και 

μακροχρόνιεσ ςχζςεισ, θ προτεινόμενθ αμοιβι μασ, πζραν τθσ απαιτοφμενθσ πάγιασ απαίτθςθσ 

(μεταφορά, διαμονι, διατροφι, θμεριςιεσ επιςκζψεισ για εντοπιςμό προβλθμάτων), κα γίνεται με τθν 

ςταδιακι εξζλιξθ και τθν επίλυςθ των προβλθμάτων και τθν εμφάνιςθ των ςυμφωνθμζνων 

αποτελεςμάτων. 

     H Hotel Exelixis εγγυάται μια άψογθ ςυνεργαςία και δθμιουργεί επαναλαμβονόμενουσ ςυνεργάτεσ 

αφοφ και εμείσ κεωροφμε ότι οι ςχζςεισ χτίηονται τμθματικά και φυςικά κρινόμαςτε από το αποτζλεςμα. 

     Είμαςτε ςτθν διάκεςι ςασ και επικυμοφμε να γίνουμε οι πολυτιμότεροι ςυνεργάτεσ ςασ. 

 

H ομάδα τθσ Hotel Exelixis 

 

Eλένη Σζιαχάνα   6984-607573  et@hotel-exelixis.gr 

Αθανάςιοσ Καράμπελασ 6908-802289  nk@hotel-exelixis.gr 

 


