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Silver Award στην κατηγορία "Strategy & Innovation: Πρωτοβουλίες επιμήκυνσης
τουριστικής περιόδου / Εμπλουτισμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος" έλαβε η
εταιρεία ΝΑΤΤΟΥΡ και το σήμα πιστοποίησης ξενοδοχείων φιλικών προς τους ποδηλάτες,
"Bike Friendly Hotels". Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο των Tourism Awards 2019, σε μια
λαμπρή τελετή, προχθες στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
Το βραβείο
παρέλαβαν η κα Βίκυ Καραντζαβέλου και η κα Τατιάνα Ρόκου, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
και πρόεδρος της ΝΑΤΤΟΥΡ αντίστοιχα.

Ακόμη, η υποψηφιότητα του σήματος πιστοποίησης "Biky Friendly Hotels" ξεχώρισε όχι
μόνο για το έργο της, αλλά και για την αρτιότητα του φακέλου της, ο οποίος, το επόμενο
διάστημα, θα ενταχθεί στη "Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Τουρισμού", μία δυναμική πλατφόρμα
διάχυσης των βέλτιστων πρακτικών του ελληνικού τουρισμού που ανακοινώθηκε στην
τελετή των Tourism Awards. H
"Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Τουρισμού", θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να
μελετήσει πετυχημένα case studies επιχειρήσεων και φορέων του κλάδου. Η βιβλιοθήκη θα
εμπεριέχει αρχικά 12 case studies πρωτοβουλιών που βραβεύτηκαν στα Tourism Awards
2019, μεταξύ αυτών και του σήματος πιστοποίησης "Biky Friendly Hotels", και θα
εμπλουτίζεται σε εβδομαδιαία βάση, με στόχο τη διάχυση προτύπων ποιότητας και
καινοτομίας στην αγορά.

Το Σήμα "Bike Friendly" είναι μία πρωτοβουλία της αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας
ΝΑΤΤΟΥΡ, η οποία έχει ως σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΝΑΤΤΟΥΡ προωθεί
την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, δίνοντας προτεραιότητα στον ποδηλατικό
τουρισμό.

Το 2017 ξεκίνησε η προσπάθεια ανάπτυξης ενός δικτύου ξενοδοχείων και
Δήμων-τουριστικών προορισμών φιλικών προς τους τουρίστες - ποδηλάτες. Παράλληλα,
ξεκίνησε και ο σχεδιασμός για την προσέλκυση τουριστών, οι οποίοι θα ήθελαν, είτε να
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περιηγηθούν σε περιοχές της Ελλάδας χρησιμοποιώντας ως μέσο μετακίνησης το
ποδήλατο, είτε απλά, στη διάρκεια των διακοπών τους, να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο
για κοντινές εκδρομές από το ξενοδοχείο που διαμένουν.

Το Σήμα "Bike Friendly" απονέμεται τόσο σε ξενοδοχεία, όσο και σε Δήμους-τουριστικούς
προορισμούς, που πληρούν μία σειρά διεθνώς αναγνωρισμένων κριτηρίων (κριτήρια
ξενοδοχείων – κριτήρια τουριστικών προορισμών).

Η ανάπτυξη του Σήματος "Bike Friendly" γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία
Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.).

Το "Bike Friendly" Project υποστηρίζεται από την εταιρεία Travel Media Applications, η
οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας αποκλειστικά στην τουριστική
βιομηχανία, αξιοποιώντας την τεχνολογία σε διαδικτυακές εφαρμογές.

Σημειώνεται ότι αυτήν τη στιγμή τα ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα που συμμετέχουν στο
δίκτυο "Bike Friendly Hotels" ανέρχονται σε 57, με αυξητικές τάσεις.

Το δίκτυο των "Bike Friendly Hotels" στην Ελλάδα αποτελείται από μία σειρά επιλεγμένων
ξενοδοχείων, τα οποία ξεχωρίζουν για την προσήλωσή τους στην προστασία του
περιβάλλοντος, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τους και την αφοσίωσή τους στην
εξυπηρέτηση του τουρίστα-ποδηλάτη. Τα ξενοδοχεία-μέλη του δικτύου πληρούν έναν
ελάχιστο αριθμό κριτηρίων, βάσει διεθνών προδιαγραφών και καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για να κάνουν τη διαμονή του ποδηλάτη-τουρίστα όσο το δυνατόν πιο άνετη.

Περισσότερες πληροφορίες για το σήμα πιστοποίησης "Bike Friendly Hotels" όπως και τα
πιστοποιημένα ξενοδοχεία και συνεργάτες του δικτύου, μπορείτε να βρείτε στο site:
https://www.bikehotels.travel/.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Βίκυ Καρατζαβέλου
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Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
ΝΑTTOUR
Τηλ.: 210 9374050 | Email: vicky@tma.travel
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