Στάδιο 1. Δεσμευμένος στο Travelife (Travelife Engaged)
Στο 1ο στάδιο, η επιχείρηση δεσμεύεται και εισάγει τις κατάλληλες
διαχειριστικές διαδικασίες. Ο ορισμένος συντονιστής βιωσιμότητας αποκτά το
προσωπικό πιστοποιητικό Travelife και
εφαρμόζονται στοιχειώδη μέτρα και
καλές πρακτικές. Στη διάρκεια αυτού
του σταδίου, η ίδια η επιχείρηση δεν
αποκτά ακόμη κάποια διάκριση.
Στάδιο 2. Συνεργάτης Travelife (Travelife Partner)
Όταν η αναφορά βιωσιμότητας δείξει συμμόρφωση προς τις βασικές
απαιτήσεις του Travelife, η επιχείρηση αποκτά την ιδιότητα του Συνεργάτη
Travelife. Τότε μπορεί να επικοινωνεί τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα με το
λογότυπο του Συνεργάτη Travelife.
Η επιχείρηση μπορεί τώρα πλέον να εργαστεί βήμα-βήμα προς το τελικό
στάδιο.
Στάδιο 3. Πιστοποιημένος από το Travelife (Travelife Certified)
Στο 3ο στάδιο, η επιχείρηση είναι συμμορφωμένη προς το πρότυπο
Πιστοποίησης Travelife για ταξιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό έχει αναγνωριστεί
ως το πρώτο πρότυπο για διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών που
συμμορφώνεται με τα κριτήρια του Παγκόσμιου Συμβουλίου για τον Αειφόρο
Τουρισμό (GSTC). Ανεξάρτητος ελεγκτής επαληθεύει τη σχετική συμμόρφωση
της επιχείρησης, μετά από επί τόπου
αξιολόγηση. Το λογότυπο του
Πιστοποιημένου από το Travelife
επικοινωνεί τη διάκρισή σας στη
βιωσιμότητα στους πελάτες σας και
άλλους ενδιαφερόμενους.

Συνεργασία Business to Business

Τα τουριστικά γραφεία εξερχόμενου και εισερχόμενου τουρισμού χρειάζονται
το ένα τη δέσμευση και τη συμμετοχή του άλλου για να δημιουργήσουν μία
πιο βιώσιμη προμηθευτική αλυσίδα. Τα γραφεία εξερχόμενου τουρισμού
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό του προϊόντος και στην
προβολή της βιωσιμότητας και των βιώσιμων προϊόντων στον καταναλωτή. Τα
εισερχόμενου τουρισμού είναι το κλειδί για την ανάπτυξη τοπικών προϊόντων
και την υποστήριξη και αξιολόγηση τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων όσον
αφορά τη βιωσιμότητα.
Το Travelife προσφέρει online εργαλεία βιωσιμότητας, για τη δέσμευση και
αξιολόγηση των (διεθνών) συνεργατών σας. Αυτοί μπορούν να λάβουν μέρος
σε προγράμματα κατάρτισης Travelife, τα οποία παρέχονται σε πολλούς
προορισμούς, και να υποβάλλουν αναφορές όσον αφορά βασικές απαιτήσεις
βιωσιμότητας.

To Travelife για Ξενοδοχεία και
Καταλύματα

επιδόσεις των ξενοδοχείων σας στη βιωσιμότητα, αποφεύγοντας την ανάγκη
να συλλέγετε δεδομένα και να αξιολογείτε κάθε ξενοδοχείο ξεχωριστά. Οι
διευθυντές των ξενοδοχείων μπορούν να ελέγχουν τις επιδόσεις τους και να
παρακολουθούν την πρόοδό τους. Με τη συμμόρφωσή τους προς τις
απαιτήσεις των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, τα ξενοδοχεία θα
λάβουν μία διάκριση Travelife βασισμένη σε ανεξάρτητη επιθεώρηση. Τα
ξενοδοχεία ωφελούνται άμεσα από την εξοικονόμηση δαπανών και αποκτούν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προωθώντας εμπορικά τις επιχειρήσεις τους με
διακρίσεις Travelife στα φυλλάδια και τις ιστοσελίδες των διοργανωτών
οργανωμένων ταξιδιών.

Συνεργασία με τους προορισμούς

Οι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την
προστασία της ομορφιάς και της μοναδικότητας των προορισμών. Έχουν
ευθύνη να ασκούν επιρροή στις αποφάσεις που επηρεάζουν την
περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα του κάθε προορισμού.
Το Travelife υποστηρίζει μία συντονισμένη προσέγγιση διοργανωτών
οργανωμένων ταξιδιών και κατά τόπους προορισμών για την ενίσχυση της
βιωσιμότητας και εργάζεται από κοινού με τις αρχές και τον τοπικό
ξενοδοχειακό τομέα προκειμένου να αυξήσει τα πρότυπα βιωσιμότητας των
συμβεβλημένων ξενοδοχείων, για παράδειγμα στην Ελλάδα, την Κροατία, την
Τουρκία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Με μία τέτοια κοινή προσέγγιση
καθοδηγούμενη από την αγορά, οι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών, οι
τοπικές κυβερνήσεις και οι προμηθευτές θα είναι πιο αποτελεσματικοί στις
προσπάθειές τους για πιο βιώσιμους προορισμούς.

Συνεργασία με Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Το Travelife συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία θεωρούν
απαραίτητο να ενσωματωθεί η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Μέσω σεμιναρίων «εκπαίδευσης των εκπαιδευτών», οι
εκπαιδευτικοί καταρτίζονται από το Travelife για να μεταβιβάζουν πρακτική
γνώση με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι σπουδαστές αποκτούν
πιστοποιητικό που είναι αναγνωρισμένο από τον ΗΑΤΤΑ, τον εθνικό Σύνδεσμο
τουριστικών γραφείων.
Με το μάθημα Travelife για εκπαιδευτικά ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης,
το έργο CSR TOUR δημιούργησε στενούς δεσμούς μεταξύ των Συνδέσμων
τουριστικών γραφείων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης και του Travelife στην Κροατία, την Ελλάδα, τη Λετονία και την
Πολωνία, οι οποίοι ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς
εργασίας.

Η συμμετοχή στο Travelife είναι
εύκολη!

Η συμμετοχή στο Travelife είναι εύκολη και χωρίς κόστος. Πρακτικές λύσεις,
βασισμένες στο διαδίκτυο, κάνουν το Travelife κατάλληλο τόσο για τις μικρές
όσο και για τις (πολύ) μεγάλες επιχειρήσεις, με μία βήμα προς βήμα
καθοδήγηση προς τη βιωσιμότητα. Εγγραφείτε χωρίς χρέωση και αξιολογήστε
την απόδοσή σας μέσω της Ανίχνευσης Βιωσιμότητας (Sustainability Scan).
Η εγγραφή στο Travelife και η κατάρτιση είναι δωρεάν για τα μέλη
«Συνεργάτες» σε όλη τη διάρκεια του έργου CSR TOUR (2012 - 2014).
Επικοινωνήστε με τον ΗΑΤΤΑ για υποστήριξη.

Το σύστημα βιωσιμότητας Travelife για ξενοδοχεία παρέχει υποστήριξη,
συμβουλές και εργαλεία για να βοηθήσει τα καταλύματα να βελτιώσουν τις
επιδόσεις τους στη βιωσιμότητα και τη ρευστότητά τους. Μέσω μιας
εφαρμογής στο διαδίκτυο μπορείτε να αξιολογείτε και να συγκρίνετε τις

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση απηχεί τις απόψεις μόνο
του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε πιθανή χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Εταίροι:

Με την υποστήριξη:

Association of Croatian Travel Agencies
E-mail: uhpa@uhpa.hr
www.uhpa.hr

European Centre for Eco Agro Tourism
E-mail: n.kusters@eceat-projects.org
www.eceat-projects.org

ABTA - The Travel Association
E-mail: sstober@abta.co.uk
www.abta.co.uk

LC
Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija
“Lauku ceļotājs”
E-pasts: asnate@celotajs.lv
Internets: www.countryholidays.lv

HATTA
Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και
Ταξιδιωτικών Γραφείων
E-mail: hatta@hatta.gr
www.hatta.gr

PIT
Polska Izba Turystyki
E-mail: biuro@pit.org.pl
www.pit.org.pl

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

ALTA
Association of Latvian Travel Agents and
Tour Operators
E-mail: alta@alta.net.lv
www.alta.net.lv

www.uzuvrh.hr

S us t aina bility in Tour ism

Το πρόγραμμα Travelife για τουριστικά γραφεία είναι ένα προηγμένο και
οικονομικά προσιτό σύστημα για να βελτιώσετε, να ελέγχετε και να
επικοινωνείτε τα επιτεύγματά σας στη βιωσιμότητα. Το πρόγραμμα ακολουθεί
τρία στάδια:

Graphic design: Sandro Kortekaas, The Netherlands

Κατηγορίες μελών

Κατάρτιση και πιστοποίηση στην Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη στον Ταξιδιωτικό τομέα
•
•
•
•
•
•
•

Κατάρτιση
Εκπαίδευση
Διαχείριση
Πρότυπα καλών πρακτικών
Αξιολόγηση προμηθευτών
Υποβολή αναφορών
Πιστοποίηση

www.travelife.info/gr

Travelife

Προς μία βιώσιμη προμηθευτική
αλυσίδα στον τουρισμό
Οι διοργανωτές και οι πωλητές οργανωμένων ταξιδιών διαδραματίζουν
έναν κεντρικό ρόλο στην τουριστική βιομηχανία. Ως ενδιάμεσοι,
μεταξύ τουριστών και τουριστικών επιχειρήσεων, μπορούν να
επηρεάσουν τις επιλογές των καταναλωτών, τις πρακτικές των
προμηθευτών και την ανάπτυξη των προορισμών. Από τη μοναδική
θέση που κατέχουν, οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να
συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και του
πολιτισμού και στην προώθηση των κοινωνικών και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στους προορισμούς που επισκέπτονται.
Όλο και περισσότεροι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών και τουριστικές επιχειρήσεις προσεγγίζουν ενεργά
τη βιωσιμότητα, όχι μόνο επειδή οι καταναλωτές το περιμένουν από αυτούς, αλλά και επειδή έχουν επίγνωση
ότι οι ανέπαφοι προορισμοί είναι ουσιώδεις για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση της τουριστικής βιομηχανίας.
Οι βασικοί τομείς λειτουργίας, στους οποίους οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να ενσωματώσουν
πρακτικές βιωσιμότητας είναι:

•

Οι λειτουργίες γραφείου - εξοικονομώντας π.χ. χαρτί και ενεργειακούς πόρους και εφαρμόζοντας καλές 		
εργασιακές πρακτικές.

•

Η ανάπτυξη προϊόντων - ενσωματώνοντας αρχές βιωσιμότητας στα κριτήρια επιλογής των προμηθευτών 		
(π.χ. καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, εκδρομές).

•

Η συνεργασία με τους προμηθευτές - υποστηρίζοντας και παρακινώντας τους υπάρχοντες συνεργάτες προς
την κατεύθυνση της βιωσιμότητας, για παράδειγμα μέσω κατάρτισης, πληροφόρησης και παροχής κινήτρων.

			
• Οι σχέσεις με τους πελάτες - δημιουργώντας επίγνωση και προκαλώντας υπεύθυνες επιλογές, μέσω π.χ. 		
της ενημέρωσης και χρησιμοποιώντας κώδικες δεοντολογίας.

•

Οι προορισμοί - υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των ενδιαφερομένων στους προορισμούς για την 		
αντιμετώπιση ζητημάτων βιωσιμότητας και συμβάλλοντας
οικονομικά σε έργα προστασίας του
περιβάλλοντος και ανάπτυξης.

Το Travelife είναι ένα δίκαιο και οικονομικά προσιτό σύστημα, το
οποίο βοηθά τους διοργανωτές και τους πωλητές οργανωμένων
ταξιδιών να διαχειριστούν και να βελτιώσουν τις κοινωνικές και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιχειρήσεών τους,
συμμορφούμενοι με διεθνή κριτήρια βιωσιμότητας. Τελικά, όταν μια
επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις, λαβαίνει μία διάκριση Travelife.
Για να σας υποστηρίξει στην πορεία σας προς τη βιωσιμότητα, το
Travelife παρέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, όπου περιλαμβάνονται:
• Κατάρτιση για προσωπική πιστοποίηση
• Σχεδιασμός δράσης και εργαλεία αναφοράς
• Σύστημα αξιολόγησης και επιβράβευσης προμηθευτών
• Εργαλεία και αγορά B2B
• Εργαλεία επικοινωνίας με τους πελάτες
• Εργαλεία συνεργασίας με τους προορισμούς
• Αναγνώριση και Πιστοποίηση
Το Travelife έχει γίνει το κοινό σύστημα βιωσιμότητας του
τουριστικού τομέα, το οποίο χρησιμοποιείται από ολόκληρη την
τουριστική βιομηχανία. Αυτό τού προσδίδει ένα κρίσιμο ειδικό
βάρος, καθιερώνει ένα «πεδίο λειτουργίας με ίσους όρους» για
όλους και συμβάλλει στην αποφυγή συγχύσεων εντός της
προμηθευτικής αλυσίδας και μεταξύ των καταναλωτών.
Ήδη περισσότεροι από 18 εθνικοί ταξιδιωτικοί Σύνδεσμοι προωθούν
το Travelife μεταξύ των μελών τους, περιλαμβανομένων των ABTA
(Ηνωμένο Βασίλειο), ANVR (Ολλανδία), ASR (Γερμανία), ABTO
(Βέλγιο), SMAL (Φινλανδία) και άλλων. Μέχρι σήμερα, σχεδόν 1.000
καταλύματα σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν ενταχθεί στο Σύστημα
Βιωσιμότητας Travelife και ήδη περισσότεροι από 200 διοργανωτές
οργανωμένων ταξιδιών, μεταξύ των οποίων οι TUI, Thomas Cook και
Kuoni, χρησιμοποιούν το Travelife για να ελέγχουν τα ξενοδοχεία και
τους συνεργάτες τους εισερχόμενου τουρισμού.
Το Travelife και οι εθνικοί Σύνδεσμοι τουριστικών και ταξιδιωτικών
γραφείων της Κροατίας, της Ελλάδας, της Πολωνίας και της
Λετονίας συνεργάζονται, στα πλαίσια του έργου “Corporate Social
Responsibility Training and certification in the Travel sector (CSR TOUR)”,
για να δημιουργήσουν μία σειρά από προσαρμοσμένα στις εθνικές
ανάγκες και δοκιμασμένα υλικά κατάρτισης και πρότυπα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης για διοργανωτές και πωλητές οργανωμένων
ταξιδιών, ξενοδοχεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα επαγγελματικής
κατάρτισης.

Σχετικά με το Travelife
Κατάρτιση
Προκειμένου να αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις
επιπτώσεις του τουρισμού και να υποστηρίξει την αποτελεσματική
εισαγωγή της βιωσιμότητας, το Travelife παρέχει προηγμένη
κατάρτιση και καθοδήγηση στις ταξιδιωτικές επιχειρήσεις. Πρακτικά
εργαλεία και online μαθήματα κατάρτισης περιλαμβάνουν όλους τους
σχετικούς τομείς διαχείρισης των ταξιδιωτικών επιχειρήσεων. Η
κατάρτιση ολοκληρώνεται με μία ηλεκτρονική εξέταση, στη συνέχεια
της οποίας παρέχεται ένα προσωπικό πιστοποιητικό Travelife.
Η κατάρτιση είναι διαθέσιμη στην Ελληνική γλώσσα, στην ιστοσελίδα
www.travelife.info/gr.

Σύστημα διαχείρισης
Το σύστημα διαχείρισης Travelife εμπεριέχει έξι βήματα. Σ’ αυτά
περιλαμβάνονται ο ορισμός και η κατάρτιση ενός συντονιστή
βιωσιμότητας, μία αρχική εκτίμηση των ήδη εφαρμοζόμενων καλών
πρακτικών, η ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων πολιτικών και
σχεδίων δράσης για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, και η τακτική
παρακολούθηση και υποβολή αναφορών. Το σύστημα διαχείρισης
συμμορφώνεται προς το πρότυπο ISO 14001 για την περιβαλλοντική
διαχείριση και το EMAS, το επίσημο Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής
Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου.

Σχεδιασμός δράσης και
υποβολή αναφορών
Το εργαλείο σχεδιασμού δράσης και υποβολής αναφορών Travelife
παρέχει ένα εύχρηστο online μέσο για τον σχεδιασμό συγκεκριμένων
μέτρων βιωσιμότητας και την υποβολή αναφορών σχετικά με την
εφαρμογή τους. Οι δράσεις που παρουσιάζονται είναι κατάλληλες
για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και βασίζονται σε αυτά που (άλλες)
ταξιδιωτικές επιχειρήσεις κάνουν ήδη με επιτυχία. Το εργαλείο
υποβολής αναφορών παρέχει στους Συνδέσμους τουριστικών
γραφείων τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις δεσμεύσεις και την
πρόοδο των μελών τους. Τα προς αναφορά θέματα και τα κριτήρια
συμμορφώνονται προς τις κατευθυντήριες γραμμές για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη του ISO 26001, τη Διεθνή Πρωτοβουλία για την
Έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας
(GRI) και το τομεακό έγγραφο
αναφοράς για διοργανωτές
οργανωμένων ταξιδιών του
Κανονισμού EMAS III.

Πρότυπα καλών πρακτικών
Προκειμένου να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις και να αποφευχθεί η
σύγχυση μεταξύ των προμηθευτών, το Travelife έχει υποστηρίξει την
ανάπτυξη ενός συνόλου προτύπων καλών πρακτικών βιωσιμότητας,
τα οποία έχουν ως στόχο να εμπνεύσουν τους προμηθευτές σε
ολόκληρο τον κόσμο. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιούνται από
τους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών για να αξιολογούν και να
συγκρίνουν τους προμηθευτές.
Μέχρι τώρα, πρότυπα έχουν αναπτυχθεί για καταλύματα, βιώσιμες
μεταφορές και διάφορα είδη δραστηριοτήτων, όπως αξιοθέατα με
ζώα, ορεινή πεζοπορία και εκδρομές για καταδύσεις. Τα πρότυπα
καλών πρακτικών Travelife περιλαμβάνουν τόσο κοινωνικά όσο και
περιβαλλοντικά κριτήρια και είναι συμβατά με καθιερωμένα πρότυπα
βιωσιμότητας, όπως το Ευρωπαϊκό Ecolabel για τα Ξενοδοχεία και τα
Κάμπινγκ και τα Παγκόσμια Κριτήρια για τον Αειφόρο Τουρισμό.

