Πληροφορίες
συμμετοχής
καταλυμάτων

Τα μέλη μας δημιουργούν
καλύτερα μέρη διαβίωσης,
εργασίας και επίσκεψης
Η Travelife είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο
πρόγραμμα αειφορίας καταλυμάτων.
Διαθέτουμε περίπου 1.500 μέλη σε πάνω
από 50 χώρες, τα οποία χρησιμοποιούν τα
πρακτικά εργαλεία και τους πόρους μας για
να βελτιώσουν τις επιχειρήσεις τους.

87% των
καταναλωτών
υποστηρίζουν το
αειφόρο ταξίδι
Έρευνα Booking.com του 2018

Κορυφαία πρότυπα της βιομηχανίας
Η παγκόσμια ομάδα ανεξάρτητων ελεγκτών μας επισκέπτεται κάθε
μονάδα ξεχωριστά για την ολοκλήρωση ελέγχου σε σχέση με το Πρότυπο
Travelife. Βασισμένο σε μια σειρά κριτηρίων που αξιολογούν την απόδοση
των καταλυμάτων ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, το εργατικό
δυναμικό, τη συμμετοχή της κοινότητας και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο,
το αναγνωρισμένο από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού
(GSTC) πρότυπό μας σχεδιάστηκε από την τουριστική βιομηχανία για την
τουριστική βιομηχανία.

Διεθνής αναγνώριση και σεβασμός
Οι μονάδες που ικανοποιούν το πρότυπο λαμβάνουν την Πιστοποίηση
Travelife Gold με τη μορφή λογοτύπου και πιστοποιητικού, τα οποία
μπορούν να προβάλλουν υπερήφανα για να επιδείξουν την αφοσίωσή
τους στον αειφόρο τουρισμό. Επίσης, καταχωρίζονται στον ιστότοπο
καταναλωτών μας, το Travelife Collection, και ενημερώνουμε τους
κορυφαίους συνεργαζόμενους τουριστικούς πράκτορες στο ΗΒ και την
Ευρώπη σχετικά με το στάτους Travelife Gold, ώστε οι ταξιδιώτες να
μπορούν να βρίσκουν εύκολα αειφόρα καταλύματα.

95% των μελών μας θα μας σύστηναν
σε κάποιο άλλο ξενοδοχείο
Έρευνα μελών Travelife του 2017

Οδηγός τιμολόγησης καταλυμάτων
Πραγματικά οφέλη για την επιχείρηση

1η Ιουλίου 2020 έως 30η Ιουνίου 2022

Οι πάροχοι καταλυμάτων που δίνουν υψηλή προτεραιότητα στην αειφορία βλέπουν στην πράξη
την απόδοση της επένδυσής τους. Ακολουθούν μερικά από τα βασικά οφέλη για την επιχείρηση
που έχουν αναφέρει τα Μέλη μας.

Μέγεθος μονάδας

Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος

Μικροσκοπική (μέγιστη συνολική χωρητικότητα 1 έως 30 επισκεπτών)

€565

Μικρή (μέγιστη συνολική χωρητικότητα 31 έως 160 επισκεπτών)

€765

Η Travelife σας βοηθά να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας και νερού, όπως και την
παραγωγή απορριμμάτων. Αυτό συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος. Μια αρχική επένδυση σε
αποδοτικές λύσεις κατανάλωσης ενέργειας και νερού προσφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμηση
κόστους μακροπρόθεσμα, αλλά ακόμη και οι μικρές λειτουργικές αλλαγές χαμηλού κόστους
μπορούν να ωφελήσουν τον προϋπολογισμό.

Παρέχεται η δυνατότητα εξέτασης χαμηλότερων χρεώσεων για ομίλους μονάδων που
αποκτούν την ιδιότητα μέλους ταυτόχρονα, από τον ίδιο προορισμό και συμφωνούν να
ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους μαζί.

Αμοιβή μέλους

Μεσαία και Μεγάλη

€1,340

(μέγιστη συνολική χωρητικότητα 161 έως 1.000 επισκεπτών)

€1,900

Πολύ μεγάλη (μέγιστη συνολική χωρητικότητα 1.000+ επισκεπτών)

Αυξημένη ικανοποίηση επισκεπτών
Οι πιστοποιημένοι πάροχοι καταλυμάτων αναφέρουν υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης
επισκεπτών και, σύμφωνα με έρευνές μας, οι μονάδες με Πιστοποίηση Travelife λαμβάνουν
υψηλότερη βαθμολογία στους ιστοτόπους αξιολόγησης.

Διαχείριση κινδύνου και φήμης
Οι ταξιδιώτες δείχνουν αυξημένη ευαισθητοποίηση και ανησυχία σχετικά με ζητήματα όπως τα
πλαστικά απόβλητα και η ανθρώπινη εκμετάλλευση, με πολλούς από αυτούς να εκφράζουν τις
ανησυχίες τους στα κοινωνικά μέσα. Η Travelife σας βοηθά να προλαμβάνετε τέτοια ζητήματα
στη μονάδα, την κοινότητα και την εφοδιαστική αλυσίδα σας, ώστε να μπορείτε να επιδείξετε την
υπευθυνότητά σας ως επιχειρηματίας.

Καλύτερες σχέσεις με την κοινότητα
Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της ABTA, της Ταξιδιωτικής Ένωσης του ΗΒ, τα δύο τρίτα
των καταναλωτών θεωρούν ότι οι διακοπές τους θα πρέπει να έχουν θετικό αντίκτυπο στους
προορισμούς που επισκέπτονται. Οι επιχειρήσεις που δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για την
οικονομική και κοινωνική ευημερία της κοινότητάς τους απολαμβάνουν μεγαλύτερη υποστήριξη
και αφοσίωση από τον τοπικό πληθυσμό του εκάστοτε προορισμού, δημιουργούν μια αίσθηση
περηφάνιας για το προσωπικό τους και μπορούν να προσφέρουν στους επισκέπτες μια
καλύτερη εμπειρία δημιουργώντας μια σύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις, τον πολιτισμό και τις
παραδόσεις.

Αυξημένη ικανοποίηση προσωπικού
Οι εργαζόμενοι που αισθάνονται ότι εκτιμάται η προσφορά τους και ότι αντιμετωπίζονται
δίκαια είναι πιθανότερο να παραμείνουν αφοσιωμένοι και να ενδιαφέρονται περισσότερο
για την εμπειρία που προσφέρουν στους επισκέπτες σας, Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται το
κόστος προσλήψεων και αυξάνεται η ικανοποίηση των επισκεπτών. Τα Μέλη μας δηλώνουν
ότι η αφοσίωση του προσωπικού στις προσπάθειες αειφορίας είναι ένα από τα βασικά
οφέλη της Πιστοποίησης Travelife, επειδή δημιουργεί μια αίσθηση περηφάνιας για την
εταιρεία και την εργασία του.

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 Μέλους Travelife

•

•

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 info@travelife.org ή μέσω εγγραφής στον
ιστότοπο www.travelifestaybetter.com
Για τυχόν ερωτήσεις, καλέστε μας στο +44 (0)20 3693 0160

