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LANDCO ΕΠΕ

COCO-MAT

Πρόσκληση
για εκδήλωση
Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά
για εμάς να σας έχουμε κοντά μας
στην εκδήλωση “Do not disturb…
nature” της COCO-MAT που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28
Νοεμβρίου, 1:00 - 3:00 μ.μ, στην
αίθουσα C2 του εκθεσιακού κέντρου Metropolitan expo.

Το “Do not disturb…nature” είναι
μία πρωτοβουλία της COCO-MAT,
στην προσπάθειά της να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν και να εντάξουν τις αρχές
της αειφόρου ανάπτυξης στην
σχεδίαση των επενδύσεών τους.
Την εκδήλωσή μας θα τιμήσουν
με την παρουσία τους και την κατάθεση των απόψεων και των θέσεών τους, ιδιαίτερα σημαντικά
πρόσωπα από τον χώρο των αρχιτεκτόνων και του τουρισμού.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα
ακολουθήσει cocktail
Σας περιμένουμε
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
www.coco-mat.com

HOTEL MAKERS

Σύγχρονη
αισθητική
Η επιτυχημένη επιλογή προϊόντων
τεχνολογίας ενός ξενοδοχείου δίνει σημαντικό αισθητικό και λειτουργικό πλεονέκτημα στην μονά-

Ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση
Το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός»
προβλέπει την αναβάθμιση των τουριστικών επιχειρήσεων, κάνοντας τες πιο
φιλικές προς το περιβάλλον.
Αφορά επενδύσεις εξοικονόμησης
ενέργειας, αξιοποίησης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων εξοικονόμησης νερού, διαχείρισης αποβλήτων και ανάπτυξης περιβαλλοντικών συστημάτων.
Στις υπηρεσίες της landco συμπεριλαμβάνονται:
Α. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ: Η λύση της Πράσινης Στέγης είτε μεμονωμένης είτε σε
συνδυασμό με άλλες ΑΠΕ, παρέχει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας στο κτήριο, βελτίωση της αισθητικής ειδικότερα από δωμάτια υψηλότερων ορόφων
(το οποίο συμβαίνει σε μεγάλο εύρος
τουριστικών καταλυμάτων), καλύτερο
κλίμα, ενώ παράλληλα βοηθάει το πε-

ριβάλλον και τα τοπικά οικοσυστήματα.
Εκτός από την ενεργειακή εξοικονόμηση αυξάνει και την αξία των καταλυμάτων και της συνολικής επένδυσης,
αυξάνοντας αντίστοιχα και τις τιμές
πώλησης ή την αξία του ακινήτου ενώ
παράλληλα προστατεύει την μόνωση
στα δώματα η οποία χωρίς προστασία
φθείρεται από τα φυσικά φαινόμενα
και αντικαθίσταται συχνά.
Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙ-

ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ: 1. «Έξυπνο σύστημα» ποτίσματος. (αυτοματισμός,
υπόγεια άρδευση από βιολογικό) 2.
Επανασχεδιασμός λειτουργίας πισίνας
χωρίς χρήση χημικών (Natural Pools)
3. Συγκέντρωση όμβριων υδάτων για
χρήση σε πότισμα.
Γ. ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
– ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
1. Βιοκλιματική αρχιτεκτονική τοπίου
2. Κομποστοποίηση οργανικών υπολειμμάτων
3. Βιολογική διαχείριση κήπων
Η LANDCO με μεγάλη εμπειρία στις
κατασκευές πράσινων στεγών, κήπων,
αρδευτικών δικτύων και λοιπών διαμορφώσεων σε ξενοδοχεία, ιδιώτες και
δημόσια κτήρια σας εγγυάται άριστη
και οικονομική κατασκευή.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
www.landco.gr, www.prasinistegi.gr

LIANA FLOWERS A.E.

Καλαισθησία και πιστότητα στο φυσικό περιβάλλον
Τα τελευταία 20 χρόνια η Liana
Flowers A.E. αποτελεί ηγετική επιχείρηση στον τομέα της
διακόσμησης επαγγελματικών χώρων με τεχνητά φυτά, άνθη και
εποχιακά είδη. Με γνώμονα την καλαισθησία
και την πιστότητα στο
φυσικό περιβάλλον, το
έμπειρο προσωπικό μας
προτείνει στον επαγγελματία ολοκληρωμένες λύσεις διακόσμησης, απαλλάσσοντας
τον από οποιαδήποτε
ανάγκη φροντίδας και
συντήρησης. Απόδειξη, η επιτυχημέ-

νη συνεργασία με τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλυσίδες
καταστημάτων, χώρους
εστίασης και εκδηλώσεων στην Ελλάδα
αλλά και το εξωτερικό,
που μας εμπιστεύονται
σε μόνιμη βάση για την
ποιότητα των υπηρεσιών μας. Στο ιδιόκτητο
κτήριο της εταιρείας
μας, θα βρείτε μια μόνιμη έκθεση 600 τ.μ. που
συγκεντρώνει μια τεράστια ποικιλία σε τεχνητά φυτά εσωτερικού
και εξωτερικού χώρου,
φυτά με φυσικό κορμό και μεταξωτό

φύλλωμα, γλάστρες μεταλλικές και
fiberglass, υφασμάτινα και αποξηραμένα άνθη, διακοσμητικά εσωτερικού χώρου καθώς και είδη εποχιακής
διακόσμησης. Ακόμη, μπορείτε να
δείτε από κοντά τη χριστουγεννιάτικη κολεξιόν μας που περιλαμβάνει
αντικείμενα υψηλής αισθητικής επιλεγμένα προσεκτικά σύμφωνα με τις
πιο πρόσφατες τάσεις στο χώρο της
διακόσμησης. Το άρτια καταρτισμένο
προσωπικό μας θα βρίσκεται εκεί για
να σας εξυπηρετήσει και να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα όμορφο
και ζωντανό περιβάλλον, με σεβασμό
προς το ύφος και τις ανάγκες της επιχείρησης σας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.lianaflowers.gr

SECURESHOP Ε.Π.Ε
Τεχνολογία Αιχμής...
δα. Η διαδρομή που ακολουθούμε
στον τομέα αυτό είναι η εξής: τεχνολογικός σχεδιασμός, προσεκτική επιλογή αξιόπιστων προϊόντων,
συνδιασμός κόστους κτήσηςαπόσβεσης & λειτουργικότητας. Οι
HOTEL MAKERS με συνεχή έρευνα στην παγκόσμια αγορά επιλέγουν προϊόντα νέων τεχνολογιών
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης με σύγχρονη αισθητική όπως
mini bars κατ.A+, energy savers,
ηλεκτρονικές κλειδαριές, τηλεοράσεις, κλιματιστικά, μικροσυσκευές δωματίου κ.ά.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
www.hotelmakers.gr
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Τεχνολογία Internet στις υπηρεσίες της τουριστικής ανάπτυξης
Η SecureShop ασχολείται τα τελευταία
7 χρόνια συστηματικά με την ανάπτυξη
τουριστικών επιχειρήσεων στο χώρο
του internet, υλοποιώντας αυτόνομους
διαδικτυακούς τόπους για ξενοδοχεία,
αλυσίδες, rent a car κλπ. οι οποίοι
έχουν υψηλή θέση στις μηχανές αναζήτησης και μεγάλη απόδοση στις ηλεκτρονικές κρατήσεις με τελικό στόχο
σε βάθος 2-5 ετών να αποτελέσουν
τον κυρίαρχο φορέα κράτησης για την
τουριστική επιχείρηση. Το παραπάνω
εγχείρημα έχει ήδη επιτευχθεί σε
πάνω από 150 ξενοδοχεία σε όλη την
Ελλάδα και επιχειρήσεις σε όλο το
φάσμα του τουρισμού(τουριστικά γρα-

φεία, εν.αυτοκίνητα/σκάφη, camping,
εν.διαμερίσματα, βίλλες κλπ.) αποδεικνύοντας την αποδοτικότητα και εμπειρία της
SecureShop στην ανάπτυξη για τον χώρο του
internet. Η επιτυχία στην
ανάπτυξη ενός επιτυχημένου διαδικτυακού
τόπου πωλήσεων ανάγεται στην εξισορρόπηση
παραγόντων όπως νέες
τουριστικές προδιαγραφές, τεχνικές
internet, SEO, τεχνικές παρουσίασης,
και μεθόδους marketing και ηλεκτρονικών πωλήσεων.

Επιδοτήσεις: Όλα τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες της SecureShop μπορούν
να ενταχθούν σε επενδυτικές προτάσεις επιδοτούμενων προγραμμάτων.
Συμπληρώνοντας
την
φόρμα συμμετοχής μέσα
από το site μας www.
secureshop.gr μπορείτε
να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για να σας
εντάξουμε σε ένα από τα τρέχοντα
προγράμματα επιχορήγησης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
www.secureshop.gr

