
        
 

 
 

 

 

Σεμινάριο για τον Ξενοδοχειακό και Τουριστικό κλάδο 

 
 

Αύξηση κρατήσεων δωματίων κατά την περίοδο  
μη αιχμής (off-season) 

 

 

 
 
 

 
Αθήνα,  25 Νοεμβρίου 2016 

 



        
 

 
 

 
Περιγραφή σεμιναρίου 
Η περίοδος υψηλής τουριστικής κίνησης, κατά την οποία υπάρχει συνήθως 100% 
πληρότητα καταλυμάτων, δεν διαρκεί παρά μόνο λίγες ημέρες το χρόνο. Οι 
ξενοδόχοι αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες αναφορικά με την αύξηση των 
κρατήσεων κατά την περίοδο μη αιχμής. Επωφεληθείτε από την εμπειρία μας και 
αυξήστε τα έσοδά σας με αυτό το εξειδικευμένο σεμινάριο. 
 
Το κύριο περιεχόμενο με μια ματιά: 
 

• Τρέχουσες εξελίξεις στην τουριστική αγορά κατά την περίοδο μη αιχμής 
 

• Μάθετε από τους καλύτερους - εταιρείες που εφαρμόζουν βέλτιστες 
πρακτικές και πετυχαίνουν υψηλό αριθμό κρατήσεων ακόμη και στις 
περιόδους μη αιχμής 
 

• Επιτυχημένη ανάπτυξη προϊόντος για περιόδους μη αιχμής 
 

• Δέκα παράγοντες επιτυχίας για τις προσφορές σε περιόδους μη αιχμής 
 

• Πρακτικές συμβουλές αύξησης πληρότητας κατά τις περιόδους μη αιχμής 

Highlight του σεμιναρίου: Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εξατομικευμένο 
προγραμματισμό για την περίοδο μη αιχμής (off-season) του 2017! 

Σε ποιούς απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε ξενοδόχους και σε στελέχη 
τουριστικών επιχειρήσεων/οργανισμών.  

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 25 Νοεμβρίου στην Αθήνα. (Ο χώρος 
διεξαγωγής του σεμιναρίου θα γίνει γνωστός με την ολοκλήρωση των εγγραφών). 

Διάρκεια σεμιναρίου 1 ημέρα από τις 09.00 έως τις 17.00 (8 διδακτικές ώρες). 

Αριθμός συμμετεχόντων: μέγιστο 20 - 25 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 
Εκπαιδευτής: Κυρία Karin Niederer, Senior Consultant and Trainer 
 
Περισσότερες πληροφορίες: Το σεμινάριο και τα εκπαιδευτικά έντυπα του 
σεμιναρίου θα είναι στα αγγλικά. Αμέσως μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα 
λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.  
 
Κόστος: 190 Ευρώ (Το κόστος συμμετοχής καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης, 
παροχής έντυπου υλικού, καφέ, χυμούς & Snacks καθώς και βεβαίωση συμμετοχής). 
Η παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ. Η τιμολόγηση σε ελληνικές 
επιχειρήσεις, με ελληνικό ΑΦΜ, θα γίνεται χωρίς ΦΠΑ). 

 

 



        
 

 
 

Mrs. Karin Niederer - Senior Consultant and Trainer 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 
 
Education at the ITM (International College of Tourism and 
Management) in Semmering, Austria. Nine years in various 
hotels and with a tour operator. Head of the Marketing & 
Sales department at the Hotel & Spa “Der Steirerhof” in Bad 
Waltersdorf, Austria. 
Designated Managing Director of Werzer Hotels on lake 
Wörthersee in Austria. Since 1997 lecture at different 
tourism institutions. 
Since 2001 with Kohl & Partner. 
Focus 
· Marketing & Sales including Operational Implementation 
· English Seminars & Trainings 
· Mystery Guest-Checks & Quality Management. 

 

Σχετικά με την Kohl & Partner 

Η Kohl & Partner αποτελεί μια ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία με διεθνή 
δραστηριότητα, η οποία εξειδικεύεται στον τομέα της ξενοδοχειακής και τουριστικής 
ανάπτυξης. 

Η Kohl & Partner αποτελεί την κορυφαία συμβουλευτική εταιρεία για τον 
τουρισμό στην Αυστρία, έναν από τους πιο αναπτυγμένους τουριστικούς 
προορισμούς παγκοσμίως (με περισσότερες από 118 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις 
ετησίως) και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες με τη συγκεκριμένη ειδίκευση στην 
Ευρώπη. Το εύρος των πελατών της Kohl & Partner εκτείνεται από διάσημους 
τουριστικούς προορισμούς, κορυφαίες εταιρίες, δημόσιες αρχές έως γνωστούς 
επενδυτές. Η τεχνογνωσία της στον τουρισμό, σε συνδυασμό με περισσότερα από 
30 έτη εμπειρίας στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης της δίνει τη δυνατότητα να 
ενεργούν ως αξιόπιστοι εταίροι για την ανάπτυξη έργων διεθνούς τουριστικής 
ανάπτυξης. 

Η Kohl & Partner είναι συνώνυμη με την "Ποιότητα στον τουρισμό". Η ανάπτυξη 
και η διαχείριση της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με το μοντέλο EFQM-Modell for 
Business Excellence, ενώ της απονεμήθηκε το βραβείο "Austrian Quality Award" 
(έναν διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας) για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στην Αυστρία. 

Επιπλέον, η Kohl & Partner αποτελεί συνεργαζόμενο μέλος του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών και εργάζεται σύμφωνα με διεθνή 
πρότυπα συμβουλευτικής. 

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, επικοινωνήστε μαζί μας 
στο seminaria@intzeidis.de για να σας αποστείλουμε την αίτηση-δήλωση 
συμμετοχής. 
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