Γίνετε μέλος του
Travelife και
συνεργαστείτε με
Ευρωπαίους και διεθνείς
tour operators για τη
διαχείριση και
προώθηση της
βιωσιμότητας

Σύστημα Βιωσιμότητας

Καλώς ορίσατε στo Travelife
Το Travelife έχει μέλη ξενοδοχεία και διαμερίσματα σε όλο τον κόσμο.
Βοηθά τα μέλη του να αναπτύξουν καλές βιώσιμες πρακτικές και να προωθήσουν τα
επιτεύγματά τους στην ταξιδιωτική βιομηχανία και σε καταναλωτές από την Ευρώπη
και όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
Το Travelife είναι ένα από τα ελάχιστα σχήματα που δίνουν τόσο μεγάλη αξία στην
κοινωνική πολιτική, όσο και στην περιβαλλοντική διαχείριση.
πώς θα ξεκινήσετε

προώθηση των επιτευγμάτων σας

Πριν εγγραφείτε στο Travelife, μπορείτε να συμπληρώσετε την
ηλεκτρονική λίστα ελέγχου μας, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά
με τον τρόπο που διαχειρίζεται το ξενοδοχείο σας τα κοινωνικά και
περιβαλλοντικά του θέματα. Μια υψηλή βαθμολογία σημαίνει ότι
μπορεί να είστε υποψήφιος για μία ∆ιάκριση Travelife! Όταν
γίνετε μέλος και είστε έτοιμοι, θα διενεργηθεί ένας ανεξάρτητος
έλεγχος από το Travelife.

Όταν φθάσετε σε επίπεδο ∆ιάκρισης Travelife, το ξενοδοχείο σας θα
προβάλλεται στη Συλλογή Travelife www.travelifecollection.com – το
ηλεκτρονικό φυλλάδιό μας, που προσφέρει συνδέσμους απευθείας
κρατήσεων στους tour operators-μέλη μας και διαφοροποιεί το
ξενοδοχείο σας από τον ανταγωνισμό. Ως μέλος, επίσης, έχετε το
λογότυπο του Travelife στη διάθεσή σας, για να το χρησιμοποιείτε σε
όλες τις μορφές επικοινωνίας σας. Αν βρίσκεστε σε επίπεδο ∆ιάκρισης,
μπορείτε να χρησιμοποιείτε το λογότυπο της ∆ιάκρισης Travelife για την
προώθηση των επιτευγμάτων σας. Και, όταν είστε μέλος, οι tour
operators, με τους οποίους συνεργάζεστε, μπορούν να προβάλλουν το
λογότυπο της ∆ιάκρισής σας στις προωθητικές τους ενέργειες!

εξοικονόμηση
Μπορείτε να μοιραστείτε τα αποτελέσματα του ελέγχου σας με
όλους τους tour operators του Travelife που προβάλλουν την
ιδιοκτησία σας. Υπέροχα νέα – μόνο ένας έλεγχος για όλους!
Αν δεν έχετε φθάσει σε επίπεδο ∆ιάκρισης, θα σάς παρέχουμε
συμβουλές και καθοδήγηση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
πραγματική εξοικονόμηση δαπανών σε όλο το εύρος της
επιχειρηματικής σας δραστηριότητας. Μπορείτε, επίσης, να είστε
βέβαιοι ότι η εμπειρία που θα απολαμβάνουν οι πελάτες σας θα
είναι καλύτερη.Η ικανοποίηση των πελατών στα ξενοδοχεία
Travelife είναι υψηλότερη από ό,τι σε παρόμοια ξενοδοχεία χωρίς
∆ιακρίσεις Travelife.*
*
*Έρευνα
που διενεργήθηκε από μεγάλο tour operator
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περισσότερες πληροφορίες
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή θέλετε να συμπληρώσετε τη δωρεάν
ηλεκτρονική λίστα ελέγχου του Travelife, παρακαλούμε μεταβείτε στη
διεύθυνση www.travelife.org. Εναλλακτικά, μπορείτε να μάς στείλετε ένα
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@travelife.org ή
να μάς καλέσετε στο τηλέφωνο +44 (0)20 3117 0591. Περιμένουμε με
χαρά να σας υποδεχτούμε στο Travelife.

Τί σημαίνει το Travelife

για εσάς και την επιχείρησή σας
“...μια λύση χαμηλού κόστους...”

Η Συλλογή Travelife (Travelife Collection)

Η συμμετοχή στο Travelife σας συμφέρει.
Οι συνδρομές χρεώνονται ανά έτος και υπολογίζονται με βάση τη
μέγιστη δυνατότητα διανυκτερεύσεων. Αν εγγραφείτε ως όμιλος ή
αλυσίδα, υπάρχει και δυνατότητα εκπτώσεων.
Απαιτείται ένας έλεγχος του Travelife, για τον οποίο χρεώνεται μία
συμβολική αμοιβή.

Γίνετε μέλος του Travelife και η ιδιοκτησία σας θα προβάλλεται στη
Συλλογή Travelife (Travelife Collection).

“...μας βοηθά να αυξήσουμε την
προβολή μας...”
Το Travelife λειτουργεί σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς
ταξιδιωτικούς Συνδέσμους και tour operators στην Ευρώπη, ώστε
να δημιουργήσει πραγματική ευαισθητοποίηση στην ταξιδιωτική
βιομηχανία. Είναι θυγατρική του ABTA, του ηγετικού ταξιδιωτικού
Συνδέσμου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος εκπροσωπεί 950
τουριστικά γραφεία και 750 tour operators στα Βρετανικά Νησιά.

“...προώθηση...σε ευρύ κοινό...”
Τα ξενοδοχεία που έχουν λάβει διακρίσεις Travelife προβάλλουν
τις ∆ιακρίσεις τους αυτές, μέσω των φυλλαδίων και των
ιστοσελίδων των tour operators, σε όλες τις Ευρωπαϊκές και
διεθνείς αγορές προέλευσης των τελευταίων, περιλαμβανομένων
του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, των Σκανδιναβικών χωρών,
της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Γαλλίας – καθιστώντας έτσι το
Travelife ένα πραγματικά διεθνές σήμα.
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Η Συλλογή Travelife είναι το ηλεκτρονικό μας φυλλάδιο, που
χρησιμοποιείται τόσο από ταξιδιωτικούς πράκτορες όσο και από
καταναλωτές. Προσφέρει συνδέσμους για απ’ ευθείας κρατήσεις στους
tour operators του Travelife.
Η Συλλογή Travelife σάς δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσετε τις
περιβαλλοντικές και πολιτισμικές σας πρωτοβουλίες, που συχνά δεν
προβάλλονται σε φυλλάδια, αλλά αντικατοπτρίζουν τις αξίες των
ξενοδοχείων Travelife όσον αφορά τη βιωσιμότητα – όπως παροχή
μαθημάτων μαγειρικής και χαρτών περιπάτου, διοργάνωση
καθαρισμών σε παραλίες ή ενδεχομένως την ύπαρξη ενός κήπου με
βότανα και λαχανικά.
Γνωρίζουμε ότι οι πελάτες εκτιμούν αυτά τα πράγματα και τα θεωρούν
απτά πλεονεκτήματα της διαμονής τους σ’ ένα ξενοδοχείο Travelife.
Μέσω επαγγελματικών Συνδέσμων, δελτίων τύπου και ιστοσελίδων
δημιουργούμε δημοσιότητα για τη Συλλογή Travelife.
Ρίξτε μια ματιά!
www.travelifecollection.com

Τί λένε τα μέλη μας για

τη συμμετοχή τους στο Travelife
Το Travelife είναι ένα σχήμα που καθοδηγείται από την ταξιδιωτική βιομηχανία,
στα πλαίσια του οποίου οι tour operators και οι πάροχοι καταλυμάτων
συνεργάζονται για να προβάλλουν τη δέσμευσή τους στη βιωσιμότητα.
Στα μέλη του Travelife περιλαμβάνονται οι TUI Travel, Thomas Cook, Kuoni
Group, Virgin Holidays, Cosmos, Sunvil και Hotelplan, καθώς και εκατοντάδες
ξενοδοχεία και διαμερίσματα όπως το δικό σας, σε όλο τον κόσμο.
∆είτε παρακάτω τί λέει η ταξιδιωτική βιομηχανία για εμάς.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η μακροχρόνια επιτυχημένη πορεία της
τουριστικής βιομηχανίας και οι επιδράσεις των διακοπών μας στο
περιβάλλον και τις κοινότητες είναι πολύ στενά συνδεδεμένες.
Συνιστούμε έντονα στους παρόχους καταλυμάτων να γίνουν μέλη
του Travelife, το οποίο προσφέρει έναν οικονομικό τρόπο
διαχείρισης της βιωσιμότητας της επιχείρησης και προώθησης των
επιτευγμάτων της στο ευρύ κοινό.
Jane Ashton
Επικεφαλής Βιώσιμης Ανάπτυξης
TUI Travel plc
Το Travelife είναι ένα σύστημα που καθοδηγείται από την
ταξιδιωτική βιομηχανία και αποτελεί λύση σε ένα πολύ σημαντικό
ζήτημα: τη φροντίδα των τοπικών κοινωνιών και του
περιβάλλοντος. Η επικοινωνία των αποτελεσμάτων του Travelife
στους υπαλλήλους, τους προμηθευτές και τους πελάτες μας βοηθά
την επιχείρησή μας να επιτύχει το στόχο της καλλιέργειας μιας
βιώσιμης προμηθευτικής αλυσίδας.
Matthias Leisinger
Επικεφαλής Εταιρικής Ευθύνης
Kuoni Travel Ltd.
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Το Travelife μάς έχει δώσει χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο μπορούμε να ενισχύσουμε τις δραστηριότητές μας προκειμένου να
γίνουμε περισσότερο βιώσιμοι. Όλο και περισσότεροι επισκέπτες και
δυνητικοί επισκέπτες μάς ρωτούν σχετικά με τα διαπιστευτήρια βιωσιμότητας
που διαθέτουμε. Όταν τούς λέμε ότι έχουμε Χρυσή ∆ιάκριση από το
Travelife, μπορούμε να τους καθησυχάσουμε ότι είμαστε απόλυτα
δεσμευμένοι και ότι βάζουμε το λιθαράκι μας για να συμβάλλουμε στην
ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού.
John Wood
Γενικός ∆ιευθυντής
Mövenpick Resort και Spa El Gouna, Αίγυπτος
Για εμάς, η συμμετοχή στο Travelife ήταν ένα λογικό βήμα, αφού πρόκειται για
ένα αποδοτικό ως προς το κόστος και αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης
της προμηθευτικής αλυσίδας των επιχειρήσεων βιώσιμου τουρισμού σε όλο
τον κόσμο. Το Travelife θα βοηθήσει τους tour operators και τα τουριστικά
γραφεία με τα οποία συνεργαζόμαστε να ενημερώνουν τους καταναλωτές
σχετικά με τις υπεύθυνες επιλογές διακοπών.
Frank Oostdam
∆ιευθυντής
ANVR – Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων και Tour Operators των Κάτω Χωρών

Τί λένε τα μέλη μας για

τη συμμετοχή τους στο Travelife
Αναγνωρίζουμε τη σημασία υποστήριξης της προμηθευτικής μας
αλυσίδας στη διαχείριση των θεμάτων βιωσιμότητας. Το Travelife
είναι ένα σχήμα που καθοδηγείται από την ταξιδιωτική βιομηχανία
και προσφέρει στις επιχειρήσεις μια λύση χαμηλού κόστους για τη
διαχείριση της βιωσιμότητας και στους πελάτες έναν εύκολο τρόπο
αναγνώρισης αυτών των επιχειρήσεων. Είναι χαρά μας να
προβάλλουμε αυτές τις διακρίσεις στα φυλλάδια και τις
ιστοσελίδες μας.
Ruth Holroyd
Επικεφαλής Βιωσιμότητας
Thomas Cook Group plc
Η Συλλογή Travelife (Travelife Collection) και το γραφείο τύπου
του ABTA συνιστούν μεγάλο πλεονέκτημα, που μας βοηθά να
αυξήσουμε την προβολή μας στον καταναλωτή, αλλά και στα ΜΜΕ.
Emma Prineas
Επικεφαλής Μάρκετινγκ στο Ηνωμένο Βασίλειο
Sandals Resorts Καραϊβικής
Οι διακρίσεις Travelife προβάλλονται σε όλα τα φυλλάδιά μας και
σε όλο το εύρος των ιστοσελίδων μας, παρέχοντας στους
καταναλωτές τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κάνουν πιο
υπεύθυνες επιλογές για τις διακοπές τους.
Rachel McCaffery
∆ιευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης
Virgin Holidays
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Η βιωσιμότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή υπόθεση.
Για τον λόγο αυτόν επιλέξαμε το Travelife – έναν οικονομικό τρόπο για
τη διαχείριση και προώθηση της βιωσιμότητας.
Dirk Robeyns
∆ιευθυντής Επιχειρήσεων
Viva Hotels, Ισπανία

Πιστεύουμε ότι ο τουρισμός μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των τοπικών
κοινωνιών, καθώς και το περιβάλλον τους, γι' αυτό και η βιωσιμότητα
των προορισμών αποτελεί τον πυρήνα του οράματος της εταιρείας μας.
Το Travelife επιτρέπει στους tour operators και τα ξενοδοχεία να
προωθήσουν αυτή την ιδέα. Για τον λόγο αυτόν είμαστε περήφανοι που
προωθούμε αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία στην ταξιδιωτική
βιομηχανία, αλλά και τα επιτεύγματα των μελών του Travelife στους
καταναλωτές.
Mark Tanzer
Γενικός ∆ιευθυντής
ABTA - Ο Ταξιδιωτικός Σύνδεσμος

Εγγραφείτε στο Travelife

γίνετε μέλος

Το Travelife έχει χαμηλό κόστος, είναι κατάλληλο για τον σκοπό που επιδιώκει και
είναι εξαιρετικά συμφέρον. Το κόστος συνδρομής χρεώνεται ανά έτος και
υπολογίζεται με βάση τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών που διαμένουν στο κατάλυμα
ανά διανυκτέρευση. Απαιτείται ένας ανεξάρτητος έλεγχος του Travelife, σε διάστημα
έξι μηνών από την εγγραφή, ο οποίος ισχύει για δύο έτη. Ένα παράδειγμα του
κόστους έχει ως εξής: αν το ξενοδοχείο σας έχει χωρητικότητα 450 επισκεπτών ανά
διανυκτέρευση, ο μέσος όρος χρέωσης είναι μόλις 360 ευρώ ανά έτος –
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου.
Για να συζητήσουμε σχετικά, καλέστε μας στο τηλέφωνο +44 (0)20 3117 0591 ή
αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@travelife.org
Ζώνη
τιμής
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Μέγιστος
αριθμός

Συνδρομή

A

<100

€180

€210

Αυτό ισούται με μέσο
ετήσιο ποσό:

€285

B

101-500

€225

€270

Αυτό ισούται με μέσο
ετήσιο ποσό:

€360

C

501-1000

€270

€330

Αυτό ισούται με μέσο
ετήσιο ποσό:

€435

D

>1000

€360

€390

Αυτό ισούται με μέσο
ετήσιο ποσό:

€555

επισκεπτών που
μπορούν να
διανυκτερεύσουν
στο κατάλυμά σας

πληρωτέα ανά έτος

Αμοιβή
ελέγχου

πληρωτέα κάθε
δύο έτη

Διατίθενται εκπτώσεις σε ξενοδοχειακούς ομίλους, εφ’ όσον ζητηθούν.
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Τί συμπεριλαμβάνει η

ιδιότητα μέλους του Travelife
Και, αν η ιδιοκτησία σας
βρίσκεται σε επίπεδο Διάκρισης

• Απεριόριστη πρόσβαση στην
ιστοσελίδα του Travelife, στην
οποία περιέχονται εργαλεία και
εγχειρίδια για να καταστήσετε την
επιχείρησή σας πιο βιώσιμη και να
επιτύχετε εξοικονόμηση κόστους.

• Μία παρουσίαση στο ηλεκτρονικό
φυλλάδιο του Travelife –
www.travelifecollection.com

• Το λογότυπο του Travelife – μπορείτε
να το χρησιμοποιείτε σε όλες τις
προωθητικές επικοινωνίες σας.

• Χρήση του λογότυπου της ∆ιάκρισης
Travelife για την προώθηση των
επιτευγμάτων σας.

• Πρόσβαση σε ανεξάρτητους
ελέγχους του Travelife..

• Μία ειδική πλακέτα ∆ιάκρισης Travelife,
που μπορείτε να αναρτήσετε στις
εγκαταστάσεις σας.
• Οι tour operators του Travelife, με τους
οποίους συνεργάζεστε, μπορούν να
προβάλλουν το λογότυπο της ∆ιάκρισής
σας στις προωθητικές ενέργειές τους.
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Σύστημα Βιωσιμότητας
Τηλ. +44 (0)20 3117 0591
Fax +44 (0)20 3117 0581
Email info@travelife.org
www.travelife.org

Travelife
30 Park Street
London
SE1 9EQ
United Kingdom

Υποστήριξη από
ECO INNOVATION
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το φυλλάδιο δεν
απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI),
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλων ευρωπαϊκών θεσμών.

CSR TOUR - „Corporate Social Responsibility Training
and Certification in the Travel Sector“
Project Nr: 2012-1-HR1-LEO05-01703
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