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Πώς να προδιαγράψετε 
ένα επιτυχηµένο ξενοδοχείο 

από τον σχεδιασµό µέχρι 
την πώληση!

BY

THE HOTEL DESIGN WORKSHOP



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 100% HOTEL WORKSHOPS;
Μετά την τεράστια επιτυχία των Ξενοδοχειακών Workshops στο 100% Hotel Show 2017, η οµάδα της διοργάνωσης και επιλεγµένοι 

οµιλητές ταξιδεύουν σε σηµαντικούς προορισµούς  µε ένα ειδικό Hotelier Workshop Edition, φέρνοντας σε επαφή τους ξενοδόχους µε 
τις νέες  τάσεις της Ξενοδοχειακής αγοράς.

Επιλέγοντας τα δυναµικότερα θέµατα των Workshops που πραγµατοποιήθηκαν στο 100% Hotel Show 2017, στήνεται ένα ειδικό 
διήµερο Workshop κατά το οποίο οι οµιλητές θα δώσουν περισσότερες πρακτικές συµβουλές σχετικά µε Operation, Marketing & 

Sales, µε στόχο την ολοκληρωµένη εκπαίδευση και ενηµέρωση των παρευρισκόµενων.

Τα 100% Hotel Workshops θα ταξιδέψουν σε σηµαντικούς προορισµούς σε όλη την Ελλάδα, προσκαλώντας τους ξενοδόχους που δεν 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα Workshops του 100% Hotel Show, αλλά και το προσωπικό τους, που θα έχει την ευκαιρία 

να συµµετέχει εντελώς δωρεάν και να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του.

Τέλος τα 100% Hotel Workshops αποτελούν µια µοναδική ευκαιρία και για τους ξενοδόχους που έχουν ήδη παρακολουθήσει τα 
Workshops του 100% Hotel Show, καθώς θα λάβουν περισσότερες και πιο αναλυτικές εξειδικευµένες συµβουλές πάνω στα θέµατα 

που τους προσέλκυσαν το ενδιαφέρον.



Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 100% HOTEL WORKSHOPS TOUR

ΤΙΤΛΟΣ: THE HOTEL DESIGN WORKSHOP
«Πώς να προδιαγράψετε ένα επιτυχηµένο ξενοδοχείο από τον σχεδιασµό µέχρι την πώληση!»

Τα 100% Hotel Workshops είναι προσανατολισµένα σε δυο άξονες: 
A) Το δωµάτιο του ξενοδοχείου,     Β) Το εστιατόριο του ξενοδοχείου, 

Βάσει των παρακάτω θεµατικών sessions:

THE CONCEPT

Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες 
για την δηµιουργία ενός ξενοδοχειακού 

concept και πως επηρεάζουν την 
ανάπτυξή του από το design µέχρι και τις 

πωλήσεις.

THE DESIGN

Πως το Design και η αισθητική του 
ξενοδοχείου διαµορφώνουν την συνολική 

εµπειρία του επισκέπτη, και πως 
συνδέονται µε την ικανοποίησή του και 

κατά συνέπεια µε τις πωλήσεις.

THE ONLINE SALES IDENTITY

Τι πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά τη 
διαµόρφωση του online identity του 

ξενοδοχείου και πώς µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί το design και το concept 

σε επίπεδο b2b & b2c πωλήσεων.



ΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ WORKSHOPS

Τα 100% Hotel Workshops, θα ξεκινήσουν την πορεία τους στη Αθήνα και 
θα ταξιδέψουν σε επιλεγµένους προορισµούς σε όλη την Ελλάδα 

προσκαλώντας τους ξενοδόχους, όχι µόνο της ευρύτερης περιοχής, αλλά 
και των κοντινών προορισµών.

ΧΑΝΙΑ
8 Μαΐου 2018

ΜΥΚΟΝΟΣ
10 Μαΐου 2018

ΑΘΗΝΑ
10 & 11 Φεβρουαρίου 2018
Ξενοδοχείο Sofitel Airport

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
11 Απριλίου 2018

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
13 Απριλίου 2018

ΡΟΔΟΣ
5 Μαΐου 2018

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7 Μαΐου 2018



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ WORKSHOPS

Η παρακολούθηση των Workshops είναι εντελώς δωρεάν για τους ξενοδόχους και το προσωπικό τους.
Είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική προεγγραφή στο επίσηµο website του 100% Hotel Show 

www.hotelshow.gr

Η διάρκεια του workshop της Αθήνας θα είναι διήµερη, ενώ θα υπάρξει σύµπτυξη της θεµατολογίας, ώστε 
να έχουµε µονοήµερα workshops στους υπόλοιπους προορισµούς.

Οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.



ΧΟΡΗΓΟΙ
Τα 100% Hotel Workshops αποτελούν µια µοναδική ευκαιρία προβολής στη ξενοδοχειακή αγορά, καθώς δίνουν την δυνατότητα στις 

συµµετέχουσες εταιρείες να έρθουν σε επαφή µε τους ξενοδόχους στον προορισµό τους, αυξάνοντας τις πιθανότητες ανάπτυξης 
συµφωνιών αλλά και να λάβουν επιπρόσθετη,  στοχευµένη προβολή.

Παράλληλα, τα 100% Hotel Workshops θα λειτουργήσουν ως µια επιπρόσθετη ευκαιρία για follow-up των εκθετών της Έκθεσης 
100% Hotel Show, µε τις επαφές που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του 100% Hotel Show, τον Νοέµβριο του 2017.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Συµµετοχή µε Office Stand 
(τραπέζι + 3 καρέκλες) 

στον ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο στην είσοδο της 
εκάστοτε αίθουσας.

Ειδική αναφορά στο 
εξατοµικευµένο 

newsletter στην ενότητα 
Μeet the Companies που 

θα λαµβάνουν οι 
εγγεγραµµένοι στα

 Workshops.

Προβολή ως Χορηγός στην 
ειδική ενότητα του Website 

για τα 100% Hotel 
Workshops, αλλά και σε 
όλη την ηλεκτρονική και 

έντυπη επικοινωνία.

Προβολή µέσω των Social 
Media του 100% Hotel 

Show.

Για 1 Προορισµό:
€ 1.000,00 προ ΦΠΑ                

Για όλο το Workshop Tour:  
€ 2.800,00 προ ΦΠΑ



ΕΙΔΙΚΟ ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 1ΟΥ WORKSHOP

Ειδικά για το 1ο 100% Hotel Workshop (10, 11 Φεβρουαρίου, Sofitel Airport), έχει προδιαγραφεί το Χορηγικό Πακέτο «Special Sponsorship» 
στο οποίο µπορούν να συµµετέχουν έως 2 Χορηγοί, και το οποίο περιλαµβάνει:

ΚΟΣΤΟΣ SPECIAL SPONSORSHIP

€ 2.800,00 προ ΦΠΑ

Συµµετοχή µε Office 
Stand (τραπέζι + 3 

καρέκλες) στον ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο 

στην είσοδο της 
εκάστοτε αίθουσας.

Παροχή private 
Αίθουσας 20 τ.µ. έξω 

από τον χώρο των 
παρουσιάσεων, για 

ιδιωτικές συναντήσεις 
µε τους επισκέπτες. 

Η Αίθουσα είναι 
πλήρως επιπλωµένη 

και εξοπλισµένη 
(υπολογιστής, µπλοκ, 

µολύβια, νερό 
εµφιαλωµένο 
µεταλλικό και 

ανθρακούχο κοκ).

Ειδική, 
αναβαθµισµένη 

αναφορά στο 
εξατοµικευµένο 
newsletter στην 

ενότητα  Μeet the 
Companies που θα 

λαµβάνουν οι 
εγγεγραµµένοι στα 

Workshops.

Προνοµιακή προβολή 
ως Special Χορηγός 
στην ειδική ενότητα 
του Website για τα 

100% Hotel 
Workshops, αλλά και 

σε όλη την 
ηλεκτρονική και 

έντυπη επικοινωνία.

Προνοµιακή προβολή 
µέσω των Social Media 
του 100% Hotel Show.



www.hotelshow.gr


