
 

 
 
 
Προς: Ξενοδοχεία Αχαΐας   
 
 

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015   
 
 
 
Αξιότιµοι κύριοι,  
 
Στα πλαίσια του έργου «HOMO TOURISTICUS» που υλοποιούµε ως 
Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την Ένωση Ξενοδόχων Αχαΐας, το Επιµελητήριο 
Αχαΐας και το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ,  προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η δωρεάν 
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τις ξενοδοχειακές και τουριστικές 
επιχειρήσεις της περιοχής µε σκοπό να βελτιωθεί η βιωσιµότητα και 
ανταγωνιστικότητά τους και να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης των 
επιχειρήσεων (υποδράση:mentoring επιχειρήσεων).  
 
Ήδη η εταιρεία µας έχει προβεί σε µελέτη της τοπικής αγοράς, και σε 
συνεργασία και µε την ΕΞΑ έχει καταγράψει κάποια από τα βασικά 
προβλήµατα των επιχειρήσεων της περιοχής, λαµβάνοντας υπόψη τόσο την 
τοπική αγορά όσο και τη γενικότερη κατάσταση της χώρας µας, αλλά και τη 
δυναµική του τουριστικού τοµέα.  
 
Στα πλαίσια της δράσης της συµβουλευτικής που υλοποιεί ο εταίρος 
ALTIUS Business Consultants και σε συνδυασµό και µε τη δράση της 
δικτύωσης του έργου, προβλέπονται οι εξής ενέργειες:  
 

- Συνεχής ενηµέρωση προς όλες τις επιχειρήσεις για ευκαιρίες και 
δυνατότητες βελτίωσης της βιωσιµότητάς τους (π.χ. ανάπτυξη 
πωλήσεων, µείωση κόστους λειτουργίας) και περαιτέρω ανάπτυξή 
τους  

- Επαφές και συναντήσεις µε όσους επιχειρηµατίες το επιθυµούν µε 
σκοπό την εξειδικευµένη παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς 
την επιχείρησή τους και την αντιµετώπιση των µεµονωµένων 
αναγκών τους.  

- Πρόσκληση και συµµετοχή των επιχειρήσεων σε workshop που θα 
διοργανωθεί από το Επιµελητήριο Αχαΐας το Μάρτιο του 2015, µε 
σκοπό την παρουσίαση θεµάτων που αφορούν στον κλάδο του 
τουρισµού αλλά και την δηµιουργία επαφών µε υποψήφιους 



 

εργαζόµενους σε επιχειρήσεις της περιοχής, οι οποίοι έχουν 
καταρτιστεί σε τουριστικά αντικείµενα.  

- Πρόσκληση και συµµετοχή των επιχειρήσεων σε επιχειρηµατικό 
φόρουµ που θα   διοργανωθεί από την εταιρεία ALTIUS και την 
Ένωση Ξενοδόχων Αχαΐας τον Απρίλιο 2015.  

 
Σας καλούµε λοιπόν να συµµετάσχετε σε αυτήν µας την προσπάθεια, είτε 
υποδεικνύοντας µας θέµατα που θεωρείτε ότι απασχολούν τον τουριστικό 
τοµέα και τον ξενοδοχειακό κλάδο και χρήζουν επίλυσης, είτε 
επικοινωνώντας µαζί µας για ζητήµατα και θέµατα που αφορούν τη δική 
σας επιχείρηση, στα οποία θα θέλατε τη συµβουλευτική µας συνδροµή.   
 
Μπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα εξής 
στοιχεία:  
 

ALTIUS Business Consultants 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: ∆ηµήτρης Οικονόµου, Νίκος Χατζηδηµητρίου 
Τηλ: 210 9315252, Fax: 210 9315152, κινητό: 6984 222370 

Mail: info@altiusonline.gr , dimitris@altiusonline.gr 
Website: www.altiusonline.gr  

 
 
Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το έργο και τους 
στόχους της Αναπτυξιακής Σύµπραξης HOMO TOURISTICUS µπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας στο http://www.achaiahotels.gr,/HOMO 
TOURISTICUS  
 
 
 
Θα χαρούµε να συζητήσουµε µαζί σας και να παρέµβουµε συµβουλευτικά 
µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεών σας.  
 
 
 
Με εκτίµηση  
 
 

 
 
∆ηµήτρης Οικονόµου  
Γενικός ∆ιευθυντής  


