Μια αποτελεσματική
λύση αειφορίας
για ξενοδοχειακές
αλυσίδες και ομίλους

Η Travelife ChainConnect
βοηθά τους ξενοδοχειακούς
ομίλους με δέκα ή περισσότερες
μονάδες να λαμβάνουν διεθνώς
αναγνωρισμένη πιστοποίηση
αειφορίας για το σύνολο του
χαρτοφυλακίου τους.
Σε στενή συνεργασία με το προσωπικό στα κεντρικά γραφεία της
εταιρείας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διασφαλίσετε την
εφαρμογή κεντρικών πολιτικών, συστημάτων και αναφορών, που
θα διευκολύνουν την επίτευξη συνέπειας στις επιμέρους μονάδες
του ομίλου σας.
Μια διεπιχειρησιακή προσέγγιση ως προς την αειφορία των
καταλυμάτων μπορεί να έχει πολλά οφέλη:
Καλύτερη διαχείριση κινδύνου και φήμης για το σύνολο του
χαρτοφυλακίου σας
Μεγαλύτερη ικανοποίηση επισκεπτών και εργαζομένων
Μ ειωμένο κόστος συμμετοχής και πιο αποτελεσματικές
διαδικασίες ελέγχου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
που η ChainConnect μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή
σας, όπως και για μια δωρεάν εξατομικευμένη
συμβουλευτική συνεδρία και μια αντίστοιχη προσφορά,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email ή
επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.
chains@travelife.org | www.travelifestaybetter.com

Πώς λειτουργεί η ChainConnect;
Αρχικά θα κανονίσουμε μια συνάντηση με τον Διαχειριστή του
λογαριασμού σας Travelife, ώστε να κατανοήσει τις τρέχουσες
πρωτοβουλίες και τους στόχους σας σε σχέση με την αειφορία. Αυτός
θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τις μονάδες σας και να αποφασίσετε
ποιες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης.
Σε συνεργασία με το Διαχειριστή του λογαριασμού σας Travelife
και τον Ειδικό πιστοποιήσεων ή έναν Εγκεκριμένο ελεγκτή θα
πραγματοποιηθεί ένας Έλεγχος των εγγράφων στα Κεντρικά
γραφεία. Αυτοί θα εξετάσουν τα αρχεία, τις πολιτικές, τις διαδικασίες
και τις αναφορές που ετοιμάσατε σε σχέση με τη νομοθεσία, τις άδειες
της επιχείρησης, το εργατικό δυναμικό, τα ανθρώπινα δικαιώματα,
την περιβαλλοντική διαχείριση, τη συμμετοχή της κοινότητας και των
επισκεπτών.
Ο Ειδικός πιστοποιήσεων της Travelife ή ο Εγκεκριμένος ελεγκτής θα
συντάξει μια Αναφορά ελέγχου εγγράφων που θα σας ενημερώνει
αν χρειάζονται βελτιώσεις πριν τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο
προετοιμασίας των μονάδων για έλεγχο.
Η Προετοιμασία ελέγχου μονάδων περιλαμβάνει τη συνεργασία των
κεντρικών γραφείων με κάθε μονάδα ξεχωριστά για την αξιολόγησή
τους σε σχέση με τη Λίστα ελέγχου Travelife και, στη συνέχεια, την
εφαρμογή ενός σχεδίου για την υλοποίηση τυχόν απαιτούμενων
βελτιώσεων πριν την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου.
Οι Έλεγχοι θα προγραμματιστούν μόλις μας ενημερώσετε ότι
οι μονάδες σας είναι έτοιμες. Εφόσον είναι εφικτό, οι έλεγχοι
θα πραγματοποιηθούν αποτελέσματα της αναφοράς του ελέγχου
εγγράφων σας.
Μια Αναφορά ελέγχου θα καταρτιστεί για κάθε μονάδα, όπου θα
παρατίθενται τυχόν απαιτούμενες βελτιώσεις. Η Ομάδα πιστοποιήσεων,
συμμόρφωσης και ποιοτικού ελέγχου της Travelife θα σας υποστηρίζει
σε όλα αυτά τα στάδια. Μετά την ολοκλήρωσή τους, η ιδιοκτησία θα
λάβει τη σχετική πιστοποίηση.

Οδηγός τιμολόγησης ChainConnect
1η Ιουλίου 2019 έως 30η Ιουνίου 2020
Μέγεθος ομίλου
Για τις μονάδες με χωρητικότητα που υπερβαίνει τους
1.000 επισκέπτες τη βραδιά ενδέχεται να ισχύουν υψηλότερα τέλη.

Αμοιβή μέλους
(ανά μονάδα)

Μικροσκοπικός (10 έως 15 μονάδες)

€1,330

Μικρός (16 έως 25 μονάδες)

€1,325

Μεσαίος (26 έως 50 μονάδες)

€1,315

Μεγάλος (51 έως 100 μονάδες)

€1,295

Πολύ μεγάλος (101+ μονάδας)

€1,280

Τι περιλαμβάνεται και ποια είναι τα οφέλη

Όλα τα
μέλη

Πιστοποιημένα

μέλη

Διετής συμμετοχή Travelife

•

•

Ένας ανεξάρτητος έλεγχος Travelife

•

•

Διετής πιστοποίηση Travelife

•

Αποκλειστική ομάδα υποστήριξης ChainConnect

•

•

Εργαλεία και πόροι που θα σας βοηθήσουν να λάβετε και να
διατηρήσετε την πιστοποίηση

•

•

Ενημερώσεις με προτάσεις και συμβουλές σχετικά με την αειφορία
των καταλυμάτων

•

•

Προσκλήσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα για την
αειφορία και σχετικές αναφορές

•

Προσκλήσεις συμμετοχής σε εκστρατείες μάρκετινγκ για την
προώθηση των πρωτοβουλιών σας

•

Πιστοποιητικό και λογότυπο Travelife Gold για ανάρτηση στη
μονάδα σας

•

Εβδομαδιαίες ενημερώσεις των συνεργαζόμενων τουριστικών
πρακτόρων, όπου θα υποδεικνύεται η κατάσταση πιστοποίησής σας

•

Καταχώριση στον ιστότοπο καταναλωτών Travelife Collection

•

Πρόσκληση υποβολής δημοσιεύσεων στα κοινωνικά μέσα

•

Γίνετε μέλος τώρα στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση chains@travelife.org
ή μέσω εγγραφής στον ιστότοπο www.travelifestaybetter.com
Για τυχόν ερωτήσεις, καλέστε μας στο +44 (0)20 3693 0160

