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Τα Tourism Awards αξιολογούν και αναδεικνύουν βέλτιστες πρακτικές και 
καινοτόμες πρωτοβουλίες επιχειρήσεων και φορέων του ελληνικού τουρισμού: 
από την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τη δημιουργία καινοτόμων 
προϊόντων μέχρι τις στρατηγικές επενδύσεις και τη συνεισφορά στην εθνική 

οικονομία. Διεκδικήστε τη δική σας διάκριση, δηλώνοντας συμμετοχή  
στις επιμέρους κατηγορίες των βραβείων. 

Celebrating the best of Greece

Yποβολή Yποψηφιοτήτων Έως 

23 Ιανουαρίου 2019
Τελετή Απονομής 

Aπρίλιος 2019

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βραβεύσεις του 2018 επισκεφθείτε: 

www.tourismawards.gr
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4. Specialty Travel
Συμμετοχή από εταιρείες και φορείς που έχουν εφαρμόσει 
επιτυχημένες ή καινοτόμες πρακτικές στον χώρο των 
ειδικών μορφών τουρισμού ή στην εξυπηρέτηση αναγκών 
ειδικών κοινών. 

4.1   Πολιτιστικός τουρισμός 
4.2   Αθλητικός τουρισμός, 

Adventure tourism  
Ειδικές διοργανώσεις, 
γκολφ, πεζοπορικός 
τουρισμός, ποδηλατικός, 
χιονοδρομικός κ.λπ.

4.3   Τουρισμός υπαίθρου  
Οικοτουρισμός, 
Οινοτουρισμός, 
Αγροτουρισμός κ.λπ. 

4.4   Συνεδριακός τουρισμός 
(MICE) 

4.5   Τουρισμός υγείας & 
ευεξίας 

4.6   Προσκυνηματικός 
τουρισμός 

4.7   Luxury travel 
4.8   Οικογενειακός τουρισμός 
4.9   Γαμήλιος τουρισμός
4.10   LGBT Travel 

5. Θαλάσσιος Τουρισμός
Συμμετοχή από εταιρείες και φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

5.1    Sailing 
Cruise, day cruises, yachting, boating, marinas, κ.λπ. 

5.2    Activities 
Diving, water sports, marine tours, fishing κ.λπ.

5.3    Beach Lifestyle 
Οργανωμένες παραλίες, Beach bars κ.λπ.

6. Travel 
Συμμετοχή από αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες, τράπεζες, 
αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ταξιδιωτικά 
γραφεία, tour operators, εταιρείες κρουαζιέρας, εταιρείες 
ενοικίασης αυτοκινήτων και άλλες εταιρείες και φορείς  
που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

6.1    Travel experience  
Αριστεία ή καινοτομία σε επίπεδο υπηρεσιών ή υποδομών   

6.2    Technology enhanced experience  
Αξιοποίηση λύσεων τεχνολογίας για τη βελτίωση της 
ταξιδιωτικής εμπειρίας

6.3    Νέοι Προορισμοί / Βελτίωση προσβασιμότητας / Αύξηση 
εισερχόμενου τουρισμού  

6.4    Προγράμματα Επιβράβευσης / Loyalty Programs 
6.5    Travel services  

Εξειδικευμένες υπηρεσίες που καλύπτουν ειδικές ανάγκες των 
ταξιδιωτών NEW!

6.6  Pet-friendly environment NEW!

7. Destinations - Tourist Attractions
Συμμετοχή από Οργανισμούς Τουρισμού, Περιφέρειες, 
Δήμους, ιδιωτικούς φορείς, εταιρείες διοργάνωσης 
εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων και άλλες εταιρείες  
και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. 

7.1    Μουσεία / Αρχαιολογικοί Χώροι / Χώροι Πολιτισμού / 
Θεματικά Πάρκα 

7.2    Tours / City Tours / Hop on - Hop off Tours / Walking 
Tours 

Κατηγορiες υποψηφιοτhτων

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
Ξενοδοχεία, Περιφέρειες, Δήμοι, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
affiliations, αεροδρόμια, λιμάνια, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές 
εταιρείες, tour operators, ταξιδιωτικά γραφεία, εταιρείες ενοικίασης 
αυτοκινήτων, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων ή άλλες εταιρείες 
και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. 

2. Strategy & Innovation 
Συμμετοχή από εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται 
στον τουρισμό*. 

2.1   Στρατηγική Επένδυση / Συνεργασία / Ανάπτυξη 

2.2   Πρωτοβουλίες επιμήκυνσης τουριστικής περιόδου / 
Εμπλουτισμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 

2.3   Tουριστική ανάπτυξη / Συνεισφορά στην τοπική ή εθνική 
οικονομία / Major tourism event

2.4   Διασύνδεση του τουρισμού με άλλους τομείς της ελληνικής 
οικονομίας / Tουρισμός και πολιτισμός NEW! 

2.5   Καινοτόμο concept, προϊόν, μοντέλο λειτουργίας ή παροχής 
υπηρεσίας / Start-up  

2.6   Hotel development, management & consulting 

2.7   Hotel Sales NEW!

2.8   Destination management / Destination branding

2.9   Ερευνητικό, συγγραφικό και δημοσιογραφικό έργο για τον 
τουρισμό NEW!

2.10   Προσφορά στην τοπική κοινωνία / Προσβάσιμος τουρισμός 
NEW!

2.11   Responsible & sustainable tourism  

2.12   Δράσεις για την προσέγγιση ειδικών κοινών/εθνικοτήτων - 
Διπλωματία πόλεων 

2.13   Διαχείριση ακινήτων και real estate NEW!

2.14   Στρατηγική αναβάθμιση υποδομών NEW!

3. Hotels & Resorts 
Συμμετοχή από ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα.

3.1   Boutique hotel

3.2   Luxury hotel/resort

3.3   All-inclusive hotel/resort

3.4   All-suite hotel

3.5   Hotel residences 

3.6   Luxury villas, chalets 

3.7   City hotel

3.8   Beach hotel/resort

3.9   Business hotel

3.10   Mountain hotel/resort

3.11   Spa hotel/resort

3.12   Casino hotel/resort

3.13   Golf resort

3.14   Lifestyle hotel/resort

3.15   Adults only hotel/resort  

3.16   Eco-friendly hotel/resort

3.17   Traditional Guesthouse 

3.18   Budget accommodation

1. Tourism Trends 2019 NEW!
H ειδική αυτή κατηγορία βράβευσης αντανακλά 
τρεις από τις βασικότερες τάσεις στον παγκόσμιο 
τουρισμό και αφορά τόσο σε επιμέρους υπηρεσίες,  
όσο και σε τουριστικούς προορισμούς. 

1.1  Wellness travel

1.2  Experiential travel 

1.3  Solo travel
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7.3    Φεστιβάλ / Πολιτιστική εκδήλωση / Πολιτιστική διαδρομή / 
Περιοδική έκθεση 

7.4    Destination guides ( Έντυπα, site, εφαρμογές κ.λπ.). 

7.5    City Βreak Destination / Summer Holidays Destination / 
Winter Holidays Destination/ Family Destination /  
Cultural Destination / Sports & Adventure Destination / 
Year-Round  Destination NEW!

8. Architecture & Interior Design 
Συμμετοχή από ξενοδοχεία, αρχιτεκτονικά γραφεία, 
κατασκευαστικές εταιρείες και interior designers. 

ΑρχιΤεκΤΟνική

8.1    Νεόδμητη μονάδα / Ανακαίνιση / Αναπαλαίωση   

8.2    Βιοκλιματική αρχιτεκτονική / Ένταξη στο φυσικό τοπίο 

8.3    Σχεδιασμός φωτισμού 

8.4    Hotel design of the year 

8.5    Hotel design innovation 

8.6    Αρχιτεκτονική μελέτη έργου για τον τουρισμό

InterIor DesIgn  

8.7    Lobby / common areas / room / restaurant / bar 

9. Guest Experience 
9.1    Facilities excellence or innovation

9.2    Guest service excellence 

9.3    Personalized & tailor-made experiences 

9.4    Welcome & orientation experience 

9.5    VIP & Luxury Services  

9.6    360ο Guest relationship management 

10. Gastronomy 
Συμμετοχή από εταιρείες και φορείς τουρισμού και 
γαστρονομίας. 

10.1    Γαστρονομικός τουρισμός  
Φεστιβάλ, εκθέσεις, ξεναγήσεις, μαθήματα μαγειρικής κ.λπ. 

10.2    Οινική κουλτούρα  
Λίστα κρασιού, ξεναγήσεις, επισκέψιμο οινοποιείο, κ.λπ. 

10.3    Restaurant concept 

10.4    Ελληνική κουζίνα / Ανάδειξη τοπικής κουζίνας 

10.5    Βιολογικές πρώτες ύλες / Επιλογές ειδικής δίαιτας 

10.6    Αριστεία ή καινοτομία στον τομέα του F&B

11. Digital Tourism
Συμμετοχή από επιχειρήσεις και φορείς του τουρισμού,  
της διαφήμισης, των digital media και της επικοινωνίας.  

11.1    Online Presence NEW!

11.2    Social Media Presence 

11.3    Mobile Presence

11.4    Video Content

11.5    Αξιοποίηση εξειδικευμένων & εξατομικευμένων 
λειτουργικοτήτων  
Mapping & location, content personalization κ.λπ. 

11.6    Last-minute & deal site sales 

11.7    Online Strategy NEW! 
Online strategy for: awareness / traffic generation / sales / 
customer experience / loyalty

11.8    Multichannel Marketing Strategy

11.9    Customer acquisition / Customer retention  
& motivation strategy

11.10    SEO Strategy

12.  Branding / Public Relations / 
People Strategy

Συμμετοχή από επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού, 
της διαφήμισης, των δημοσίων σχέσεων και της 
εκπαίδευσης.

12.1    Εταιρική ταυτότητα / Διαχείριση εταιρικής φήμης / 
Branding

12.2    Διαφημιστική καμπάνια / Δημοσιογραφική προβολή  
Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, 
βίντεο, μπροσούρα, διαγωνισμοί κ.λπ.

12.3    Ολοκληρωμένη επικοινωνιακή καμπάνια (Integrated 
Marketing Campaign)

12.4    Marketing strategy NEW!

12.5    Content marketing strategy 

12.6    Storytelling excellence 

12.7    Travel guide / Travel magazine / Ειδικές εκδόσεις

12.8    Fam & press trips  NEW!

12.9    Υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων / Δράσεις ΕΚΕ

12.10    Προγράμματα εκπαίδευσης & εξειδίκευσης / Σύνδεση 
εκπαίδευσης & αγοράς εργασίας 

12.11    Επιλογή, επιβράβευση & ανάπτυξη προσωπικού 

13. Technology 
Συμμετοχή από επιχειρήσεις και φορείς του τουρισμού  
και από εταιρείες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών  
και αυτοματισμών. 

13.1    Innovative use of technology 

13.2    Cost-saving technology 

13.3    Best new solution for tourism 

13.4    Best hotel automation solution 

14. Sustainability 
Συμμετοχή από εταιρείες και φορείς του τουριστικού 
κλάδου και από εταιρείες με τις οποίες συνεργάστηκαν 
για τη μελέτη ή/και εφαρμογή τεχνολογιών και πρακτικών 
φιλικών προς το περιβάλλον. 

14.1    Ορθολογική διαχείριση ενέργειας  / Μείωση 
ενεργειακού αποτυπώματος 

14.2    Πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος 
/ Ευαισθητοποίηση του κοινού / Παρακολούθηση 
περιβαλλοντικών δεικτών 

14.3    Διαχείριση εγκαταστάσεων  
Καθαριότητα, Ασφάλεια, Πυρασφάλεια, Υγιεινή και Ασφάλεια 
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οροι ςυμμετοχης - πληροφοριες

Σ τα βραβεία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα ξενοδοχεία, affili-
ations, εστιατόρια, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, tour op-

erators, ταξιδιωτικά γραφεία, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, εταιρείες 
διοργάνωσης εκδηλώσεων, Περιφέρειες, Δήμοι, φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, αεροδρόμια, λιμάνια ή άλλες εταιρείες και οργανισμoί 
του ευρύτερου τουριστικού χώρου. Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία / 
φορέας έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες 
επιθυμεί. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των 
υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες.

Υποβολη ΥποψηφιοΤηΤων
Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητά σας, θα πρέπει μέχρι  
τις 23 Ιανουαρίου 2019, να επισκεφθείτε το site των βραβείων 
www.tourismawards.gr και να συμπληρώσετε την online αίτηση 
υποψηφιότητας, απαντώντας στα παρακάτω ζητούμενα και,  
στη συνέχεια, να εξοφλήσετε το κόστος υποψηφιότητας.

ΖηΤοΥμενα ΥποψηφιοΤHΤων
1. Περιγραφή και στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)
Περιγράψτε τα στοιχεία καινοτομίας και διαφοροποίησης που 
καθιστούν την υπηρεσία/πρωτοβουλία σας ανταγωνιστική στην 
κατηγορία στην οποία την υποβάλλετε. Συμπεριλάβετε ποιοτικά 
και ποσοτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την βράβευσή σας στην 
συγκεκριμένη κατηγορία. Αναφερθείτε στον τρόπο με τον οποίο 
συνεισφέρει στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.  
Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενό σας μπορεί να 
περιλαμβάνεται link (π.χ. http://www.tourismawards.gr). 

2.  Φωτογραφίες  
(προαιρετικά - αρχείο .jpg, έως 5 αρχεία, μέχρι 3MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε φωτογραφίες εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν 
το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη 
κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. 

3. Links (προαιρετικά)
Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά URL της υποψηφιότητάς σας  
(πχ. http://www.tourismawards.gr).

4.  Συνοδευτικό υλικό / Γραφήματα  
(προαιρετικά - αρχείο .pdf, έως 5 αρχεία, μέχρι 10 MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα ή άλλο συνοδευτικό υλικό (σε αρχείο pdf) 
εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής 
και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της 
υποψηφιότητας. 

5.  Case Study Video  
(προαιρετικά - αρχείο .mp4, έως 1 αρχείο, έως 50MB)

Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο MP4, το οποίο θα παρουσιάζει 
τo έργο/τη δράση και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση 
και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Το βίντεο μπορεί να είναι 
είτε επαγγελματικό, είτε ένα απλό testimonial στο οποίο εξηγείτε 

συνοπτικά το κεντρικό concept και τα βασικά χαρακτηριστικά 
της υποψηφιότητάς σας.Σε περίπτωση που η υποψηφιότητα 
αφορά κατάλυμα, μπορείτε να συμπεριλάβετε πλάνα από τους 
διαφορετικούς του χώρους και υπηρεσίες.

αξιολογηση Των ΥποψηφιοΤηΤων
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, θα 
πραγματοποιηθεί από το κείμενο που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν 
υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας. Η διοργάνωση και η 
κριτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και 
τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων ενώ διατηρεί παράλληλα 
το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή και προφορική 
παρουσίαση της υποβληθείσας υποψηφιότητας. Μετά την αξιολόγηση 
της κριτικής επιτροπής, η διοργάνωση των βραβείων θα ενημερώσει 
τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

γενικα κριΤηρια αξιολογησησ
•  Πληρότητα και ποιότητα της υπηρεσίας, του έργου ή του προϊόντος 
•  Αποτελέσματα και οφέλη που προέκυψαν 
•  Καινοτομία και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό 
•  Συνεισφορά στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος 
•  Πληρότητα και ποιότητα του κειμένου υποψηφιότητας 

ειδικά κριτήρια αξιολόγησης ισχύουν για τις κατηγορίες: 
Hotels& resorts και Architecture & Interior Design. 

κριΤηρια καΤηγοριασ HoTElS&RESoRTS
•  Αισθητική και λειτουργικότητα υποδομών
•  Καινοτομία και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό 
•  Συνεισφορά στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος
•  Εφαρμογή αρχών αειφορίας/ συνεισφορά στην τοπική οικονομία 
•  Πληρότητα και ποιότητα του κειμένου υποψηφιότητας 

κριΤηρια καΤηγοριασ  
ARCHITECTuRE & InTERIoR DESIGn:
•  Εξισορρόπηση αισθητικών και πρακτικών παραμέτρων στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου 
•  Ανταπόκριση του έργου στις αρχικές απαιτήσεις του πελάτη / 

στρατηγική αξιοποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού 
•  Ένταξη στο φυσικό περιβάλλον 
•  Στοιχεία καινοτομίας 
•  Αξιοποίηση πρακτικών και τεχνολογιών φιλικών προς το 

περιβάλλον 

κριΤικH επιΤροπH
Η κριτική επιτροπή των Tourism Awards εμπλουτίζεται με νέα μέλη 
και η τελική της σύσταση θα ανακοινωθεί σύντομα. 

κoσΤοσ ΥποψηφιoΤηΤασ
κόστος Πρώτης Yποψηφιότητας: 350€ + 24% Φ.Π.Α.

κάθε επόμενη Υποψηφιότητα: 300€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 5 Υποψηφιοτήτων (1 Υποψηφιότητα δωρεάν): 1.250€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 10 Υποψηφιοτήτων (3 Υποψηφιότητες δωρεάν): 2.150€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 20 Υποψηφιοτήτων (7 Υποψηφιότητες δωρεάν): 3.950€ + 24% Φ.Π.Α.

Για περισσότερες από 20 συμμετοχές, κάθε επόμενη κοστίζει 180€ + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία στο διαγωνισμό, δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων (ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποψηφιοτήτων της).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βραβεύσεις του 2018 επισκεφθείτε: 

www.tourismawards.gr


