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TYPOGRAPHY

Κατασκευή της μεγαλύτερης πράσινης στέγης

Νέα σχέδια
sous plats

Η LANDCO εξασφάλισε μία ακόμη πρωτιά στον τομέα της διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων και στη βιοκλιματική
αρχιτεκτονική, κατασκευάζοντας τη μεγαλύτερη πράσινη στέγη στην Ελλάδα.
Το δώμα του κτηρίου της ΗΛΠΑΠ Α.Ε.
συνολικής επιφάνειας 6 στρεμμάτων
μεταμορφώθηκε σε έναν υπέροχο κήπο
χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία του
διεθνούς οίκου DIADEM® με τα πιστοποιημένα συστήματα φυτεμένων δωμάτων. Στα πλεονεκτήματα της πράσινης
στέγης του κτηρίου συγκαταλέγεται η
μικρότερη κατανάλωση ενέργειας για
την ψύξη και τη θέρμανσή του, η συμβολή στη βελτίωση του κλίματος της Αθήνας και η αύξηση της βιοποικιλότητας
ενώ παράλληλα δημιουργείται ένας χρηστικός χώρος αναψυχής για τους εργαζομένους και τους επισκέπτες.
Η LANDCO ολοκλήρωσε με επιτυχία αρ-

κετούς αθλητικούς χώρους, παιδότοπους
και φυτεύσεις σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ενώ το μελετητικό τμήμα επεξεργάζεται λύσεις για νέες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Μεταξύ των έργων,
εντός του 2009, ενδεικτικά αναφέρουμε
το KONSTANTINOS PALACE, LUXURY
5 αστέρων, στην Κάρπαθο, στο οποίο η
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
περιελάμβανε γήπεδα minifootball 5Χ5,

basket, tennis και παιδότοπο. Επιτυχία
του συγκεκριμένου έργου, εκτός των
άλλων, αποτέλεσε ο χρόνος υλοποίησής
του, ο οποίος ήταν ελάχιστος, αλλά και
η συνολική πρόταση η οποία προσαρμόστηκε στα μέτρα του ξενοδοχείου ήταν
εξαιρετικά οικονομική εν συγκρίσει
με το τελικό αποτέλεσμα και, φυσικά,
ακολούθησε τα standard ποιότητας της
LANDCO.
Η LANDCO θα συνεχίσει και εντός του
2010 να εξασφαλίζει ολοκληρωμένα πακέτα ποιοτικών υπηρεσιών για τον περιβάλλοντα χώρο, μειώνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος και παρέχοντας με
την ίδια πάντα ποιότητα, οικονομικότερα
προϊόντα και υπηρεσίες.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. 210 2515005
e-mail: info@landco.gr
www.landco.gr
www.prasinistegi.gr

SECURESHOP

Νέες υπηρεσίες για εύκολη και γρήγορη διαχείριση
Νέες τεχνολογίες και διασύνδεση του web hotel
με συστήματα κρατήσεων
ids/gds και front office για
εύκολη και γρήγορη διαχείριση.
SUNSOFT - ALEXANDROS:
Η πρώτη επίσημη και πιστοποιημένη διασύνδεση
του Web Hotel με το δημοφιλέστερο front
office σύστημα της ελληνικής αγοράς,
ALEXANDROS της Sunsoft.
BOOKING.COM: Αμφίδρομη διασύνδεση
με τo δημοφιλέστερο σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων στον κόσμο booking.
EXPEDIA.COM: Αμφίδρομη διασύνδεση
με τo παγκόσμιο σύστημα ηλεκτρονικών
κρατήσεων expedia.com.
WORLD RATES: To World Rates είναι το
πρώτο σύστημα που έχει τη δυνατότητα
να διαχωρίζει τους τιμοκαταλόγους και

τις ειδικές προσφορές
ανά χώρα, δίνοντας μια
εκπληκτική ευελιξία στην
πολιτική πωλήσεων και
marketing.
TRAVEL PORTAL & FLEX
ENGINE: Το Travel Portal
είναι ένας δυναμικός τουριστικός δικτυακός τόπος
με δυνατότητα ηλεκτρονικών κρατήσεων
σε πραγματικό χρόνο.
WEB HOTEL SUITE: Ολοκληρωμένο πακέτο που περιλαμβάνει δυναμικό, πολυγλωσσικό Web Site σχεδιασμένο ειδικά
για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, SEO, εργαλεία πωλήσεων, marketing, monitoring
και ασφαλές σύστημα κρατήσεων από το
σειρά Web Hotel.
SALES BOOSTER: Η πρωτοποριακή υπηρεσία βελτιστοποίησης, ρύθμισης και παρακολούθησης όλων των λειτουργιών που

σχετίζονται με τις πωλήσεις (SEO, web
marketing κ.λπ.).
WEB CAMPING: Το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα κρατήσεων για μονάδες
Camping.
WEB APARTMENT: To Web Apartment
είναι το πρώτο σύστημα κρατήσεων για
ενοικιαζόμενα δωμάτια - διαμερίσματα
με ενσωματωμένο πλάνο δωματίων για τις
κρατήσεις πόρτας, group, internet κ.λπ.
για ολοκληρωμένη διαχείριση των δωματίων.
TRAVEL INSURANCE: Δώσετε τη δυνατότητα στο web site σας για on-line παροχή τουριστικής ασφάλισης και ακύρωσης
αναχώρησης (για ξενοδοχεία) και κερδίστε ποσοστό επί των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. 2310 383081
e-mail: info@secureshop.gr
www.secureshop.gr

Με την ευκαιρία της 41ης
xenia 2009, η εταιρεία
TYPOGRAPHY κυκλοφορεί,
νέα θεματικά sous plats.
Η νέα αυτή σειρά, έρχεται να

προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα, με 20 καινούργια
θέματα διαφορετικών κατηγοριών. Ετσι, οι δύο σειρές
με περισσότερα από 40 πρωτότυπα σχέδια, σε διάφορες
θεματικές ενότητες, δίνουν
τη δυνατότητα στον καθένα
να διαλέξει αυτό που ταιριάζει περισσότερο στον δικό
του χώρο. Διατίθενται σε πακέτα των 1.000 τεμαχίων ανά
θέμα και μπορεί κάποιος να
προμηθευτεί ακόμη και ένα
πακέτο. Φυσικά υπάρχει και
η δυνατότητα εκτύπωσης του
λογοτύπου του κάθε πελάτη.
Παράλληλα με τον εξειδικευμένο χώρο των sous verres
και sous plats, η εταιρεία
TYPOGRAPHY, δραστηριοποιείται και στον χώρο των εκτυπώσεων με μία μεγάλη γκάμα
εφαρμογών, ανάλογα με τις
ανάγκες σας, όπως (εταιρική
ταυτότητα, prospects, folders,
προσκλήσεις, κουτιά καθώς
και ειδικές κατασκευές). Θα
μας βρείτε στην αίθουσα 4,
στο περίπτερο Νο: 2/Β 37α
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
τηλ. 210 8543510
info@typographygroup.gr

KAΦΦΕ A.E.

Κάπνισμα χωρίς ενόχληση με τις καμπίνες «Smoke n Go» του οίκου Euromate
Οι καμπίνες SnG είναι εντυπωσιακής αισθητικής και διαθέτουν
πολλαπλά φίλτρα καθαρισμού
αέρα, ηλεκτροστατικά και φίλτρα ενεργού άνθρακα. Το άοσμο
σταχτοδοχείο χωρητικότητας χιλιάδων αποτσίγαρων και το συνεχόμενο φιλτράρισμα του αέρα
εξασφαλίζει ένα απόλυτα υγιεινό
περιβάλλον εντός και εκτός της καμπίνας, αφού o
φιλτραρισμένος αέρας ανανεώνεται διαρκώς. Ο νέος
νόμος απαγόρευσης του καπνίσματος που είναι σε

ισχύ από 01/07/09 θα καταστήσει αυτό το προϊόν απαραίτητο σε
δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς
χώρους. Η τοποθέτηση της καμπίνας καπνίσματος σε δημόσιους
χώρους και σε χώρους εργασίας
δηλώνει συμπεριφορά ευθύνης
της διεύθυνσης, είναι ένδειξη κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής
συνείδησης και εκσυγχρονισμού της επιχείρησης.
Η εταιρεία «ΚΑΦΦΕ» διαθέτει επίσης τραπεζάκια
καπνίσματος, άοσμα σταχτοδοχεία και φίλτρα κα-

θαρισμού αέρα με πολλαπλά φίλτρα, κατάλληλα για
δωμάτια καπνίσματος. Ακόμη, υπάρχουν λύσεις για
δημιουργία δωματίων καπνίσματος που μπορούν να
προσαρμοστούν εύκολα στις ανάγκες κάθε χώρου
χωρίς πολύπλοκες και χρονοβόρες κατασκευές. Τα
«δωμάτια καπνίσματος SR» κατασκευάζονται κατόπιν
απαιτήσεως σε πολλές διαστάσεις και μπορεί να λειτουργούν ή με άμεσο εξαερισμό ή και με προσαρμογή
των κατάλληλων φίλτρων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. 210 2850573
e-mail: info@kaffe.gr
www.kaffe.gr

