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Εταιρικό Προφίλ
Το Memphis Travel Management δραστηριοποιείται από το 
1985 στην παροχή μιας ολοκληρωμένης γκάμας υψηλού 
επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών σε πολυεθνικές & ελληνικές 
εταιρείες, διεθνείς οργανισμούς & ιδιώτες. Από την κράτηση 
αεροπορικών εισιτηρίων & το σχεδιασμό τουριστικών πακέτων 
σε μια πλειάδα προορισμών σε ολόκληρο τον κόσμο μέχρι την 
επιλογή ξενοδοχείων, εστιατορίων & θεαμάτων και την ενοικίαση 
αυτοκινήτων, το Memphis Travel Management ξεχωρίζει για τον 
επαγγελματισμό & την καινοτόμα αντίληψή του.

Η αξιοποίηση των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά εργαλείων 
στην τουριστική & αεροπορική βιομηχανία, η πολύ πλούσια 
εμπειρία που έχει αποκομίσει το ανθρώπινο δυναμικό των 
τουριστικών συμβούλων του Memphis Travel Management, στην 
30ετή πορεία της επιχείρησης, σε συνδυασμό με την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 24ωρη βάση 7 ημέρες την 
εβδομάδα (24-7) και την υψηλή διαπραγματευτική δύναμη με 
τους προμηθευτές λόγω όγκου, έχουν καθιερώσει το Memphis 
ως έναν από τους πλέον αξιόπιστους παρόχους ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών στον ελλαδικό χώρο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
γενικότερα.

Αποτελεί εξαιρετική τιμή & ευθύνη για όλους εμάς στο 
Memphis Travel Management η μακροχρόνια εμπιστοσύνη που 
μας δείχνουν κάποιες από τις πλέον επώνυμες πολυεθνικές & 
ελληνικές επιχειρήσεις & οργανισμοί από τις Η.Π.Α, την Ευρώπη, 
την Αυστραλία και την Ασία στην κράτηση των εισιτηρίων & 
ξενοδοχείων τους αλλά και στο σχεδιασμό των ταξιδιών του 
προσωπικού & των πελατών τους.  Δεν είναι τυχαίο ότι πολύπλοκοι 
διεθνείς οργανισμοί εμπιστεύονται μια ελληνική εταιρεία, το 
Memphis Travel Management, για τη διαχείριση του συνολικού 
πακέτου ταξιδιωτικών υπηρεσιών του ανθρώπινου δυναμικού τους 
για ολόκληρο τον κόσμο.

Όμως, για εμάς, ο κάθε μεμονωμένος πελάτης που μας τιμά 
εμπιστευόμενος τις ομορφότερες εμπειρίες & εικόνες της ζωής 
τους είναι εξίσου σημαντικός. Κάθε χαμόγελο μας δίνει επιπλέον 
κουράγιο για να συνεχίσουμε…

Εταιρική Φιλοσοφία
Εδώ και 30 χρόνια, δουλέψαμε εντατικά μια ομάδα ανθρώπων 
έχοντας ως πρότυπα τους κορυφαίους τουριστικούς οργανισμούς 
του εξωτερικού. Οι άξονες που αποτέλεσαν σημεία αναφοράς 
στην πορεία μας είναι…

•  Είμαστε υπερήφανοι ότι ανήκουμε στους πρώτους στην ελληνική 
αγορά που επένδυσαν σε ένα μεγάλο αριθμό τερματικών στο 
Κεντροποιημένο Δίκτυο Κρατήσεων Αεροπορικών Εισιτηρίων 
Amadeus (CRS).

•  Αντλούμε ικανοποίηση από το γεγονός ότι ανήκουμε σε μια 
πολύ μικρή αλλά ξεχωριστή ομάδα παρόχων τουριστικών 
υπηρεσιών στη χώρα μας που καταφέρνει να αξιοποιήσει 
την αιχμή της τεχνολογίας (εξειδικευμένα reportings για travel 
management systems, remote συστήματα παρακολούθησης 
κρατήσεων στην έδρα του πελάτη) προς όφελος των 
συνεργατών μας σε θέματα ετήσιας εξοικονόμησης κόστους 
αεροπορικών εισιτηρίων, ευελιξίας, ταχύτητας, γνώσης κ.α..

•  Νιώθουμε τυχεροί που κτίσαμε μια από τις εμπειρότερες 
ομάδες τουριστικών συμβούλων, με εξειδικευμένη γνώση 
για κάθε προορισμό, χάρη στις εξατομικευμένες απαιτήσεις 
εκατοντάδων επιχειρήσεων & οργανισμών από ολόκληρο τον 
κόσμο.

•  Εκτιμάμε ότι η διαπραγματευτική μας δυνατότητα & αξιοπιστία 
με τις αεροπορικές εταιρείες, τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 
τις εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τους διοργανωτές 
τουριστικών πακέτων & κρουαζιέρων, μας έχουν βοηθήσει 
να διαμορφώσουμε μια εξαιρετική σχέση ποιότητας- τιμής σε 
κάθε υπηρεσία που παρέχουμε.

•  Αισθανόμαστε προνομιακά από τη σχέση εμπιστοσύνης που 
κτίσαμε με ένα πολύ σημαντικό διεθνές δίκτυο πελατών & 
συνεργατών, επιτρέποντάς μας να συνδυάσουμε οικονομίες 
κλίμακας & καινοτόμες αντιλήψεις στον τουρισμό.

 Αριθμός ΜΗ.ΤΕ. 09.33.Ε. 60.00.00813.00
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Οι Αξίες
Οι μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας 
αποδεικνύουν έμπρακτα τη συνέπεια μεταξύ εταιρικής κουλτούρας 
και κώδικα ηθικών αρχών. Κυριολεκτικά, αισθανόμαστε ότι η 
εξέλιξη του Memphis Travel Management προήλθε μέσα από τη 
ζύμωση και συνεργασία με το πελατολόγιό μας.

Οι αξίες που μας προσδιορίζουν περιλαμβάνουν:

•  Την πίστη στη διαφάνεια και τη διαρκή παρακολούθηση κάθε 
κρίκου της αλυσίδας παροχής τουριστικών υπηρεσιών.

•  Την πιστότητα και την αμοιβαιότητα στις σχέσεις συνεργασίας 
μας τόσο με τις εταιρείες όσο και με κάθε συνεργάτη μας 
ξεχωριστά.

•  Την διάθεση να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλότατου επιπέδου 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα στο βέλτιστο δυνατό κόστος.

•  Την αμεσότητα στην αντίδραση σε συνθήκες κρίσης με κάθε 
τρόπο (βλέπε το Ηφαίστειο της Ισλανδίας, τις μακροχρόνιες 
απεργίες σε Ευρωπαϊκά αεροδρόμια, εμφυλιοπολεμικές 
συνθήκες στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια κ.α.).

Η Πρόκληση
Η διαχρονική συνεργασία με απαιτητικούς πελάτες αποτελεί μια 
διαρκή πρόκληση για την εταιρεία μας, όπως και μια διαδικασία 
συνεχούς μάθησης & βελτίωσης.

Το Memphis Travel Management δεσμεύει διαρκώς πόρους για 
την βέλτιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων των συνεργατών του…

1. Επενδύοντας στα πλέον σύγχρονα εργαλεία software της 
Amadeus για τομείς λειτουργίας, CRM (profiling), λογιστηρίου 
& πληροφορικής, HR που συνθέτουν το παζλ ολιστικών 
υπηρεσιών στη διαχείριση ταξιδιωτικού προγραμματισμού.

2.  Επενδύοντας στη στελέχωση και διαρκή επιμόρφωση των 
ταξιδιωτικών συμβούλων του ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν εξατομικευμένες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για 
το ανθρώπινο δυναμικό των εταιρικών πελατών του και των 
οικογενειών τους οπουδήποτε και αν βρίσκονται 24 ώρες το 
24ωρο 365 μέρες το χρόνο. 

3.  Παρέχοντας αναβαθμισμένο benchmarking (συγκριτική 
ανάλυση) κόστους ναύλων για τη σταθερή μείωση του κόστους 
αεροπορικών εισιτηρίων.

4. Παρέχοντας σε μόνιμη βάση εργαλεία όπως quick on-
line & mobile (απομακρυσμένα) συστήματα κρατήσεων, 
παρακολούθηση ναύλων, έλεγχο ασφάλειας ταξιδιωτών, 
ευέλικτη αλλαγή εισιτηρίων, αυτόματη τιμολόγηση, τερματικό 
στο χώρο του πελάτη κ.α..

 Η μεγαλύτερη όμως πρόκληση για όλους τους ανθρώπους του 
Memphis Travel Management είναι η διατήρηση σε σταθερή 
βάση ενός από τους υψηλότερους δείκτες ικανοποίησης 
πελατών στον κλάδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνδυασμό με 
πολύ υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας (αριθμό συναλλαγών ανά 
ταξιδιωτικό σύμβουλο) και πολύ οικονομικό μοναδιαίο κόστος για 
τους συνεργάτες του.
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Γιατί το Memphis Travel Management είναι περισσότερο ευέλικτο 
& με ανθρώπινο πρόσωπο σε σχέση με γιγάντιους, απρόσωπους, 
πολυεθνικούς ταξιδιωτικούς οργανισμούς και παρέχει 
εξατομικευμένες υπηρεσίες boutique προσφέροντας ταυτόχρονα 
στους συνεργάτες του πολύ σημαντικές οικονομίες κλίμακας & 

απόδοσης, χαμηλό κόστος ναύλων, προηγμένες τεχνολογίες, 
διαπραγματευτική δύναμη και πίστωση που δεν μπορούν να 
προσφέρουν τα μικρά ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Γιατί Επιλέγουμε το Memphis Travel Management;

9. Όλοι οι πολυεθνικοί λογαριασμοί, με μεγάλο 
προϋπολογισμό ταξιδιών, διαθέτουν από την εταιρεία 
μας Account Manager επιφορτισμένο με την ευθύνη 
συνολικής διαχείρισης & προγραμματισμού των 
ταξιδιωτικών αναγκών του οργανισμού και των στελεχών 
με απώτερο σκοπό την επίτευξη στόχου του ετήσιου 
προϋπολογισμού ταξιδιών

10. Η παροχή αποκλειστικού Κεντρικού Γραφείου 
Κρατήσεων onsite ή offsite, virtual offices ή ηλεκτρονικών 
κέντρων υποδοχής αιτημάτων σε οποιοδήποτε μέρος 
και αν απαιτηθεί

11. Η παροχή software της Amadeus για χρήση σε 
τερματικό του πελάτη για έλεγχο των κρατήσεων και 
εκπαίδευση του χειριστή εφόσον απαιτηθεί

12. Η θέσπιση φίλτρων στο μηχανισμό κρατήσεων ανάλογα 
με τα δεδομένα που έχει θέσει ο πελάτης (π.χ. 
οροφή κόστους, κανονισμοί προσωπικού) ή το προφίλ 
απαιτήσεων των ταξιδιωτών

13. Η παροχή πίστωσης όποτε και όπου κριθεί απαραίτητο 
και η τήρηση των κανόνων χρήσης εταιρικών πιστωτικών 
καρτών σε κάθε χώρα

14. Η βέλτιστη αξιοποίηση όλων των προνομίων καρτών 
μιλίων και πόντων πιστωτικών καρτών

1. Οικονομίες κλίμακας & οικονομικά ναύλα ή τιμές 
ξενοδοχείων

2. Αμεσότητα στην αντίδραση όποτε κρίνεται απαραίτητο

3. Υπηρεσίες βάσει του εξατομικευμένου προφίλ του 
ταξιδιώτη (π.χ. ειδικές διατροφικές ανάγκες, ειδικές 
προτιμήσεις σε θέσεις/ δωμάτια/ αυτοκίνητα/ 
προορισμούς κτλ.)

4. Πρόσθετα οφέλη όπως αναβαθμίσεις εισιτηρίων/ 
δωματίων/ αυτοκινήτων/ θέσεων, ειδικές συμφωνίες, 
εκπλήξεις σε γενέθλια/ επετείους κτλ

5. Αποφυγή κρυφών ή πρόσθετων εξόδων

6. Διαφάνεια και άμεση πρόσβαση σε μόνιμη βάση

7. Ειδικά reports από τις προηγμένες μηχανογραφικές 
δυνατότητες που έχει η εταιρεία μας ως Premium 
Partner της Amadeus σε όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα 
του συνεργαζόμενου οργανισμού (π.χ. λογιστήριο, 
ανθρώπινο δυναμικό, πωλήσεις, μηχανογράφηση κ.α.)

8. Όλοι οι Ταξιδιωτικοί Σύμβουλοι του Memphis Travel 
Management διαθέτουν κατ’ ελάχιστο 10 χρόνια 
εμπειρίας στην παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών

Συμβουλεύουμε περισσότερους

από 20.000 ταξιδιώτες το χρόνο!
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Ολικές Υπηρεσίες 360°
Όλα τα στελέχη του Memphis Travel Management εφαρμόζουν 
μια διαδικασία τριών σταδίων για να επιλέξουν τη βέλτιστη λύση 
για λογαριασμό σας.

Πρωτίστως, καταγράφονται με διαγνωστικά εργαλεία οι ανάγκες 
τόσο των μελών του προσωπικού σας όσο και οι εταιρικές βάσει 
ποιοτικών και κοστολογικών κριτηρίων.  Η διαγνωστική αυτή 
διαδικασία εντοπίζει σημεία προς βελτίωση όπως στο ετήσιο 
κόστος ταξιδιών, στην προσωποποίηση των υπηρεσιών, στην 
απώλεια χρόνου, στην επιλογή ανταποκρίσεων για τον τελικό 
προορισμό, στην επιλογή αερομεταφορέων ή ξενοδοχείων για 
την επίτευξη οικονομιών κλίμακας κτλ.

Το δεύτερο μέρος της διαδικασίας αφορά στην επιλογή του 
βέλτιστου μείγματος & δομής εξυπηρέτησης, όπως την ανάθεση 
Ταξιδιωτικού Συμβούλου για τον οργανισμό, την ανάθεση 
τηλεφωνικού κέντρου, τη δωρεάν γραμμή για σαββατοκύριακα, 
την πρόσβαση σε on-line Amadeus software κ.α..

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο αφορά στην παρουσίαση προτάσεων 
για τη βελτίωση τόσο του κόστους όσο και των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των ταξιδιωτικών αναγκών του οργανισμού σας.  
Αυτό περιλαμβάνει παραμετροποιήσεις στις κρατήσεις, 24ωρο 
service, ανανεώσεις visa, αποστολές SMS/ emails επιβεβαίωσης, 
συναντήσεις σε αεροδρόμια και πολλά άλλα.

Οι διαδικασίες απολογισμού και προγραμματισμού, αξιοποιώντας 
τα πλούσια reports από το μηχανογραφικό μας σύστημα, επιτρέπουν 
τον εντοπισμό παλαιών κρατήσεων, ανταποκρίσεων, εισιτηρίων 
& ηλεκτρονικών εισιτηρίων, τιμολογίων, ειδικών απαιτήσεων, 
ναύλων.  Όλα τα reports μπορούν, σε προκαθορισμένα χρονικά 
διαστήματα, να αποστέλλονται ηλεκτρονικά οπουδήποτε το 
απαιτήσει ο συνεργάτης.
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√  Αναλαμβάνουμε τις κρατήσεις σε αεροπορικές / ακτοπλοϊκές μεταφορές, τη διαμονή σε καταλύματα, την ενοικίαση αυτοκινήτου/ 
van και τις επίγειες εσωτερικές μεταφορές

√  Αναλαμβάνουμε την παροχή των οικονομικότερων ναύλων ή τιμών για όλους τους προμηθευτές βάσει των απαιτήσεων του πελάτη

√  Αναλαμβάνουμε την ικανοποίηση ειδικών απαιτήσεων του ταξιδιώτη (θέσεις, γεύματα) σύμφωνα με το προφίλ του

√  Αναλαμβάνουμε την τήρηση των ειδικών εταιρικών ταξιδιωτικών πολιτικών του συνεργάτη μας

√  Αναλαμβάνουμε την παροχή benchmark σύγκρισης ναύλων ή τιμών τουλάχιστον τριών εναλλακτικών προμηθευτών

√  Αναλαμβάνουμε την έρευνα οικονομικότερου ναύλου ή τιμής μέσω του GDS και άλλων προμηθευτών συμπεριλαμβανομένων των 
καναλιών του Internet/ Webfare και POS (σημείων πώλησης) των προμηθευτών

√  Αναλαμβάνουμε την διαρκή παρακολούθηση των λιστών αναμονής, την προώθηση του συνεργάτη και την επιλογή του βέλτιστου 
ναύλου με ταυτόχρονη ενημέρωση για την κράτησή του

√  Αναλαμβάνουμε την ενημέρωση του συνεργάτη για τα μερίδια των αερομεταφορέων βάσει των προτιμήσεων που έχει θέσει

√  Αναλαμβάνουμε την έγκαιρη διαμόρφωση/ μεταφορά/ μεταβολή/ κατάργηση του προφίλ των ταξιδιωτών και τη σύνδεσή τους με 
το τμήμα ανθρωπίνων πόρων

√  Αναλαμβάνουμε την αξιοποίηση on-line profile εργαλείων για ταξιδιώτες και τη χρήση τεχνολογίας Automatic Profile Synch 

√  Αναλαμβάνουμε την εξασφάλιση της βέλτιστης τιμής σε επιλεγμένες ξενοδοχειακές αλυσίδες ή boutique ξενοδοχεία

Είναι Δέσμευση...
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Πώς Μπορούμε 
να Εγγυηθούμε την 
Οικονομικότερη Τιμή;
Η αξιοποίηση των εργαλείων της τεχνολογίας για την άμεση 
πρόσβαση σε ναύλα σε συνδυασμό με την εμπειρία και τις 
δεξιότητες των Ταξιδιωτικών Συμβούλων του Memphis Travel 
Management εξασφαλίζουν πάρα πολύ υψηλούς δείκτες 
αποτελεσματικότητας και εγγυώνται τις οικονομικότερες δυνατές 
τιμές.

• Τις βάσεις εταιρικών τιμών/ τιμών προσφοράς ειδικών 
πακέτων προτιμητέων προμηθευτών μέσω του GDS.

• Το εργαλείο Value Pricer του Amadeus για τον εντοπισμό 
των χαμηλότερων ναύλων εκείνη τη δεδομένη στιγμή της 
αναζήτησης.

• Το κανάλι Webfare μέσω της αναζήτησης σε μηχανές 
αναζήτησης στο Διαδίκτυο για ναύλα χαμηλού κόστους 
είναι ενοποιημένο με το σύστημα GDS που χρησιμοποιούμε 
για γρήγορη και έγκυρη αναζήτηση πριν την κράτηση.

• Τη βάση δεδομένων του Memphis που περιλαμβάνει 
εκατοντάδες χιλιάδες ναύλα ή τιμές από προηγούμενες 
συναλλαγές.

• Τη σύνθεση εισιτηρίων με πολλαπλές ανταποκρίσεις 
όπου επανεξετάζονται ανταποκρίσεις και εσωτερικές 
μετακινήσεις μέχρι τον εντοπισμό του βέλτιστου 
συνδυασμού.

Το Memphis Travel Management έχει καταφέρει να αποκομίσει 
οφέλη για λογαριασμό πελατών του με μεγάλους όγκους 
ταξιδιωτικών συναλλαγών που προσεγγίζουν το 30% σε ετήσια 
βάση.
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Στην Αιχμή της Τεχνολογίας

Η χρήση κινητής τεχνολογίας μας παρέχει πολλαπλές δυνατότητες και εργαλεία για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ταξιδιωτικής εμπειρίας 
των συνεργατών.  Η χρήση αυτόματων μηνυμάτων SMS στα κινητά τους τηλέφωνα ή emails στους προσωπικούς λογαριασμούς τους επιτρέπει 
την άμεση ενημέρωση και ανταπόκριση σε αιτήματά τους, π.χ. με την αποστολή της λέξης «αεροδρόμιο» μπορούν να ενημερωθούν για μια 
σειρά ερωτημάτων που αφορούν την μετάβαση, τη στάθμευση, το χρόνο αναμονής, το χρόνο ανταποκρίσεων κτλ. 

Επιπλέον, η χρήση της τεχνολογίας μας βοηθά να λάβουμε τα μέτρα μας σε περιοχές υψηλού ρίσκου για την ασφάλειά μας, σε περιπτώσεις 
ειδικών κρίσεων κτλ.

Το Memphis Travel Management έχει εγκαταστήσει το software AeTM (Amadeus e Travel Manegement) OBT, το οποίο είναι ένα εργαλείο 
online self-booking που επιτρέπει τις κρατήσεις από ένα σημείο εισόδου.  Αξιοποιώντας το εργαλείο αυτό, οι εργαζόμενοι μπορούν πολύ 
εύκολα, γρήγορα και ευέλικτα να προγραμματίσουν/ κάνουν κρατήσεις και να αγοράσουν εισιτήρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρείας 
τους.
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Business & VIP Υπηρεσίες
Η ζωή είναι ένα μωσαϊκό που αποτελείται από ψηφίδες εμπειριών, 
εικόνων & χρωμάτων.

Αποτελεί ανεξάντλητη πηγή ικανοποίησης, για όλους μας στο 
Memphis Travel Management, η δυνατότητα που έχουμε να 
συμβάλλουμε με τις υπηρεσίες μας στις μοναδικές αναμνήσεις 
& παραστάσεις που βιώνουν οι πελάτες μας μέσω των ταξιδιών 
τους, προσωπικών ή επαγγελματικών.

Το πακέτο υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:

• Προνόμια business class

• Ομαδικές αγορές εισιτηρίων

• Κάλυψη εξατομικευμένων αναγκών

• Προγράμματα miles & bonus και εταιρικών συνδρομών 
σε ξενοδοχειακές αλυσίδες/ αεροπορικές εταιρείες/ 
εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων

• Πρόσβαση στη μεγαλύτερη βάση δεδομένων ξενοδοχείων 
& εστιατορίων ανά προορισμό

• Σχεδιασμό εταιρικών/ ομαδικών ταξιδιών βάσει 
καταρτισθέντος προϋπολογισμού

• Σχεδιασμός προγραμμάτων incentives/ κινήτρων 
& συνεδρίων για εταιρείες (ανθρώπινο δυναμικό/ 
αντιπροσώπους/ διανομείς/ franchisees/ ιατρούς & 
επιστημονικούς συνεργάτες)

• Διαμόρφωση προγράμματος για κάθε προορισμό

• Παροχή συμβουλών για την επιλογή ξενοδοχείου/ 
εστιατορίου/αξιοθέατων

• Μεταφορές με πολυτελή αυτοκίνητα & λιμουζίνες

• Μεταφορά από/ προς αεροδρόμια

• Ενοικίαση ελικοπτέρων & ιδιωτικών τζετ

• Κρατήσεις σε εμπορικές εκθέσεις & συνέδρια

• Διοργάνωση συνεδρίων

• Κρατήσεις εστιατορίων από επιλεγμένες λίστες αξιολόγησης 
όπως Michelin, Zagat, Alpha Guide κ.α. (a-la-carte ή 
προεπιλεγμένο μενού)

• Ενοικίαση yacht/ ιστιοπλοϊκού με πλήρωμα ή χωρίς

• Κρατήσεις σε μοναδικές θεατρικές παραστάσεις, μουσεία, 
galleries και amusement parks (π.χ. Disney World)
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Μια διακριτή ενότητα, από τις εταιρικές υπηρεσίες που παρέχουμε, είναι η διοργάνωση εταιρικών/ επιστημονικών εκδηλώσεων και 
η με κάθε λεπτομέρεια οργάνωση προγραμμάτων κινήτρων (incentive programs) για τα στελέχη/ πελάτες/ συνεργάτες πολυεθνικών 
& ελληνικών επιχειρήσεων. Το Memphis Travel Management διαθέτει πλούσια εμπειρία στη διοργάνωση ιατρικών, ακαδημαϊκών & 
επιχειρηματικών συνεδρίων αλλά και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Οργάνωση Συνεδρίων/ Ημερίδων/
Εταιρικά Προγράμματα Κινήτρων (Incentive Programs)

• Προγραμματισμός και διαπραγμάτευση με αεροπορικές 
εταιρείες

• Επιλογή, διαπραγμάτευση και συνεργασία με ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, συνεδριακά κέντρα, amusement parks, θέατρα, 
οινοποιεία

• Εξασφάλιση επαγγελματικής γραμματειακής υποστήριξης
• Εξασφάλιση αιθουσών συνεδρίων
• Εξασφάλιση χορηγών
• Ενοικίαση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και τεχνικής 

υποστήριξης

• Διαμόρφωση μενού και οργάνωση catering
• Προσέλκυση & επικοινωνία με προσκεκλημένους
• Διακόσμηση χώρου και ασφάλεια εκδήλωσης
• Κατάρτιση προγράμματος και διατήρηση πρωτοκόλλου
• Επικοινωνία με διοργανωτές παιχνιδιών συνεργασίας/ 

σύσφιξης σχέσεων
• Μεταφορές σε κομβικά σημεία και σχεδιασμός 

προγράμματος εκδρομών
• Διαμόρφωση προγράμματος για την απασχόληση παιδιών
• Επιλογή ξεναγών, μεταφραστών και διερμηνέων

Κρουαζιέρες / Yachting
Το Memphis Travel Management είναι διαπιστευμένος 
συνεργάτης της Royal Caribbean Cruises, καθώς παρέχει το 
σύνολο των οργανωμένων κρουαζιέρων που διοργανώνει σε 
Ευρώπη, Αμερική και Ασία.  Η εμπειρία μας εκτείνεται από τη 
συμμετοχή πελατών σε κρουαζιέρες σε Ελλάδα/Κύπρο/ Ιταλία 
έως υπερατλαντικές/ υπερσοβιετικές πολυτελείς κρουαζιέρες.  
Έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε συνδυαστικά σύντομες 
εσωτερικές εκδρομές/ roundtrips κατά τη διάρκεια της 
κρουαζιέρας και βέβαια να προγραμματίσουμε ειδικές απαιτήσεις 
για μενού/ ανταποκρίσεις πτήσεων κτλ. 

Επιπλέον, το Memphis Travel Management διαθέτει πολύ 
σημαντική εμπειρία στην αξιολόγηση και διαπραγμάτευση για την 
ενοικίαση γιοτ/ ιστιοπλοϊκών έως 40 μέτρων με skipper ή χωρίς 
για να απολαύσετε ιδιωτικά τις οικογενειακές/ προσωπικές/ 
φιλικές διακοπές σας.

Λόγω του διεθνούς δικτύου μας και της  σημαντικής εμπειρίας 
στην οργάνωση προγραμμάτων incentives συνεργατών, πιστών 
πελατών και στελεχιακού δυναμικού για εταιρικούς πελάτες μας, 
έχουμε τη δυνατότητα παροχής των παραπάνω υπηρεσιών σε όλες 
τις κοσμοπολίτικες πόλεις της Ευρώπης, Ασίας και Αμερικής αλλά 
και τακτικά τριήμερα/ πενθήμερα- bonus σε περιοχές μοναδικού 
φυσικού κάλλους της Ελλάδας για λογαριασμό πελατών μας.

Καταπληκτικοί προορισμοί 

22 πλοία πλέουν σε όλες τις μεγάλες θάλασσες της υφηλίου

233 απίστευτοι προορισμοί σε περισσότερες από 71 χώρες 
σε 6 ηπείρους

Όλα τα γεύματα, εξαιρετικό φαγητό & υπηρεσία δωματίου

Δραστηριότητες εν πλω

Αποκλειστική ψυχαγωγία στο Royal Caribbean®

Vitalitysm at sea fitness centre
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Δίπλα σας κάθε στιγμή...
Υπηρεσία Ασφάλισης Ταξιδιωτών
Στα πλαίσια της συνεχούς αναζήτησης καινοτόμων 
εργαλείων με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
συναφών με το (επαγγελματικό ή αναψυχής)  ταξίδι,  το 
Memphis Travel Management σε συνεργασία με το 
σύστημα κρατήσεων AMADEUS  και  με την ασφαλιστική 
εταιρεία AIG δημιούργησαν το Πρόγραμμα Ασφάλισης 
Ταξιδιωτών. 
 
Απόλυτα εγγυημένα, πρωτοποριακά και μοναδικά πακέτα 
Ταξιδιωτικής Ασφάλισης των οποίων η διαδικασία επιλογής και 
ενημέρωσης θα πραγματοποιείται  απλά, αυτοματοποιημένα 
και ηλεκτρονικά κατά την στιγμή της κράτησης θέσης για το 
αεροπορικό σας ταξίδι!

Αντικείμενα Ασφαλιστικών Καλύψεων

• AIG ASSIST 24 hours, 365 days, worldwide
• Διακοπή ταξιδιού
• Ακύρωση ταξιδιού 
• Καθυστέρηση αναχώρησης (άνω των 8 ωρών)
• Απώλεια αποσκευών & ταξιδιωτικών εγγράφων
• Όριο ανά αποσκευή
• Καθυστέρηση άφιξης αποσκευών (άνω των 8 ωρών)
• Απώλεια πτήσης ή πτήσης ανταπόκρισης
• Απώλεια ζωής από ατύχημα
• Μόνιμη ολική/ μερική ανικανότητα από ατύχημα & 

μόνιμη ολική απώλεια χρήσης μέλους από ατύχημα
• Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες ατυχήματος εντός/εκτός 

νοσοκομείου & ιατροφαρμακευτικές δαπάνες αιφνίδιας 
ασθένειας εντός νοσοκομείου

• Για ταξιδιώτες ηλικίας από 65 έως 75 ετών, οι δαπάνες 
ασθένειας ισχύουν στα προγράμματα business & first 
class

• Έκτακτη διακομιδή & μεταφορά (επαναπατρισμός) σορού
• Επείγον οικογενειακό ταξίδι
• Προσωπική αστική ευθύνη
• Νομικά έξοδα

Καλύπτει επίσης και “ιδιαίτερους” κινδύνους όπως :
 
•	 Κάλυψη των νομικών εξόδων, στα οποία θα υποβληθεί 

ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, σαν 
συνέπεια εσφαλμένης σύλληψης ή παράνομης κράτησής 
του από οποιαδήποτε ξένη αρχή. Στην περίπτωση αυτή, 
καλύπτεται επίσης και η πιθανή χρηματική εγγύηση που θα 
πληρώσει ο ασφαλισμένος.

•	 Πειρατεία που θα εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια του 
ασφαλισμένου ταξιδιού όπου καλύπτονται ο θάνατος, 
οι σωματικές βλάβες, τα νομικά έξοδα, τα λύτρα και η 
απώλεια λύτρων σε περίπτωση απειλής ή /και απαγωγής του 
ασφαλισμένου.

Η AIG θα εγγυάται ή θα πληρώνει - κατά περίπτωση - τα 
ζητούμενα ποσά σε νοσηλευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, 
ιατρούς, μεταφορικές εταιρείες κλπ., επί τόπου στο εξωτερικό.

Όλα τα προτεινόμενα ασφαλιστικά προγράμματα  παρέχουν 
στους  ανθρώπους σας άμεση ανταπόκριση/βοήθεια σε όλα τα 
μέρη του κόσμου μέσω ειδικής, δωρεάν τηλεφωνικής σύνδεσης, 
365 μέρες το χρόνο σε 24ώρη βάση.

Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου ασφαλιστικού πακέτου καλύψεων 
είναι πολλά για όλους και αφορούν τόσο τον εργαζόμενο και 
την οικογένειά του όσο και τον εργοδότη, που παρέχοντας μια 
τέτοια κάλυψη, αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για 
τους ανθρώπους της επιχείρησής του και τις οικογένειές τους. 
Είναι κι αυτό μία έμμεση αναγνώριση της αξίας τους και της 
συμμετοχής τους στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Αρκεί, λοιπόν,  
η πληρωμή μιας και μόνο τέτοιας αποζημίωσης στους δικαιούχους 
ενός στελέχους/ υπαλλήλου για να επιβεβαιώσει τις σχέσεις 
εργοδότη-υπαλλήλου. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί, 
το σοβαρό οικονομικό όφελος που έχει μια επιχείρηση από το 
γεγονός της φοροαπαλλαγής αυτού του είδους των δαπανών.
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Συχνές Ερωτήσεις

1.  Με ποιό τρόπο θα παραλάβω τα εισιτήριά μου;

2. Εάν η αεροπορική εταιρεία αλλάξει την ώρα της πτήσης μου τι 
πρέπει να κάνω;

3.  Πώς μπορώ να κάνω check in;

4.  Ποιές είναι οι ηλικιακές κατηγορίες επιβατών για τις 
αεροπορικές εταιρείες;

5.  Ποια είναι τα επιτρεπόμενα όρια αποσκευών και/ή 
χειραποσκευών που μπορώ να μεταφέρω στην πτήση;

6.  Τι δεν πρέπει να έχω μαζί μου όταν πρόκειται να ταξιδεύσω;

7.  Μπορώ να μεταφέρω στην χειραποσκευή μου καλλυντικά, 
υγρά για τους φακούς επαφής μου και φάρμακα;

8.  Τι είναι το πρόγραμμα τακτικών επιβατών;

9.  Έχω κινητικά προβλήματα και χρειάζομαι αναπηρικό καροτσάκι 
για να μπω στο αεροσκάφος, πρέπει να το δηλώσω εκ των 
προτέρων και σε ποιο φορέα;

10.  Τι γίνεται στην περίπτωση που θέλω να μεταφέρω κάποιον 
ειδικό εξοπλισμό; Επιτρέπεται;

11.  Μπορώ να πάρω το laptop (ηλεκτρονικό φορητό υπολογιστή) 
μου στο αεροσκάφος;

12.  Πού κάθονται τα βρέφη;

13.  Μπορεί να εκδοθεί εισιτήριο για ασυνόδευτο παιδί;

14.  Ποια είναι τα έγγραφα που υποχρεούμαι να έχω μαζί μου όταν 
πρόκειται να πετάξω;

15. Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι τύποι δωματίων;

Αεροπορικά

Ξενοδοχεία

1.  Με ποιό τρόπο θα παραλάβω τα εισιτήριά μου;

 Πλέον, όλα τα αεροπορικά εισιτήρια είναι ηλεκτρονικής 
μορφής. (Δεν υπάρχει χάρτινο εισιτήριο, έχει καταργηθεί). 
Επομένως, το e-mail που λαμβάνετε με το ηλεκτρονικό 
εισιτήριο (e-ticket) αποτελεί ουσιαστικά το ίδιο το 
εισιτήριο σας με όλες τις αντίστοιχες πληροφορίες (ώρες 
δρομολογίων, αριθμός πτήσης). Μπορείτε αν θέλετε να 
εκτυπώσετε το  e-mail προκειμένου να έχετε μαζί σας τον 
αριθμό του εισιτηρίου σας (e-ticket) κατά τη διαδικασία 
check in στο αεροδρόμιο. Παρόλα αυτά, έχετε υπόψη 
ότι με επίδειξη της ταυτότητας (νέου τύπου, με λατινικούς 
χαρακτήρες) ή του διαβατηρίου σας (ανάλογα με τον 
προορισμό) λαμβάνετε από το check in desk της αεροπορικής 
εταιρείας στο αεροδρόμιο την κάρτα επιβίβασης σας.

2.  Εάν η αεροπορική εταιρεία αλλάξει την ώρα της 
πτήσης μου τι πρέπει να κάνω;

 Ορισμένες φορές οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάζονται 
να προβούν σε αλλαγές και τροποποιήσεις των 
δρομολογίων, των ωρών και του αριθμού των πτήσεων τους. 
Ο επιβάτης ανάλογα με την αλλαγή, στην οποία έχει προβεί 
η αεροπορική εταιρεία σε κάποια πτήση, ενδέχεται να έχει 
το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από την αεροπορική 
εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας, θα καταβάλει 
κάθε προσπάθεια προκειμένου να σας ενημερώσει το 
συντομότερο δυνατό για κάθε ενδεχόμενη αλλαγή, ώστε να 
προσαρμόσετε έγκαιρα το πρόγραμμα του ταξιδιού σας.

Αεροπορικά
3.  Πώς μπορώ να κάνω check in; 

 Μπορείτε είτε να κάνετε check in ηλεκτρονικά μέσω της 
ιστοσελίδας της αεροπορικής εταιρείας (μέσα σε 24 ώρες 
πριν την αναχώρηση) είτε απευθείας στο αεροδρόμιο (2 
ώρες πριν την αναχώρηση).

4. Ποιές είναι οι ηλικιακές κατηγορίες επιβατών 
για τις αεροπορικές εταιρείες;

 Ενήλικες θεωρούνται οι επιβάτες από 12 ετών και άνω. 
Παιδιά θεωρούνται οι επιβάτες από 2 έως και 12 ετών. 
Οι επιβάτες από 0 έως και 2 ετών θεωρούνται βρέφη.
Σημείωση: Τα όρια ηλικίας ενδέχεται να διαφέρουν από 
εταιρεία σε εταιρεία και εξαρτώνται από την πολιτική που 
ακολουθεί η εκάστοτε αεροπορική εταιρεία.

5. Ποια είναι τα επιτρεπόμενα όρια αποσκευών 
και/ή χειραποσκευών που μπορώ να μεταφέρω 
στην πτήση;

 Η κάθε αεροπορική εταιρεία έχει τους δικούς της 
κανονισμούς όσον αφορά στον αριθμό, διαστάσεις και 
βάρος των αποσκευών και των χειραποσκευών, οι οποίοι 
εξαρτώνται και από τον εκάστοτε ναύλο (economy, 
business, first class). Σύμφωνα με τους γενικούς όρους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χειραποσκευή δε θα πρέπει 
να ξεπερνά τις εξής διαστάσεις: 56cmx45cmx25cm. Ο 
κάθε επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει μία χειραποσκευή 
βάρους μέχρι 8 κιλά. Όσον αφορά στις αποσκευές, ο 
κάθε επιβάτης δικαιούται σε γενικές γραμμές να μεταφέρει 
μία βαλίτσα ως 20 κιλά. Για τυχόν έξτρα κιλά/αποσκευές 
υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση, η οποία διαφέρει ανάλογα 
με την αεροπορική εταιρεία και την πολιτική αυτής. Για 
περισσότερες πληροφορίες καλείτε την αεροπορική 
εταιρεία με την οποία ταξιδεύετε.
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Δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό με περισσότερα από:

300 γραφεία ταξιδίων

54.000 ξενοδοχεία

450 αεροπορικές εταιρείες

30 εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων

6. Τι δεν πρέπει να έχω μαζί μου όταν πρόκειται να 
ταξιδεύσω;

 Σύμφωνα με τους όρους που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την ασφάλεια των πτήσεων, οι επιβάτες δεν 
πρέπει να μεταφέρουν στις αποσκευές τους τα κάτωθι:

•	 Πεπιεσμένα	αέρια

•	 Διαβρωτικά

•	 Εκρηκτικά

•	 Εύφλεκτα	υγρά	και	στερεά

•	 Ραδιενεργά	υλικά

•	 Τσάντες	και	χαρτοφύλακες	με	ενσωματωμένα	συστήματα	
συναγερμού

•	 Οξειδωτικά	υλικά

•	 Δηλητηριώδεις	και	μολυσμένες	ουσίες

•	 Άλλα	επικίνδυνα	υλικά

•	 Υγρά	σκευάσματα

7. Μπορώ να μεταφέρω στην χειραποσκευή μου 
καλλυντικά, υγρά για τους φακούς επαφής μου 
και φάρμακα;

 Μπορείτε να μεταφέρετε υγρά σκευάσματα μέσα στη 
βαλίτσα σας που θα την παραδώσετε στον έλεγχο εισιτηρίων. 
Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε υγρά σκευάσματα στις 
χειραποσκευές σας με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να 
βρίσκονται σε δοχείο με χωρητικότητα το πολύ 100 ml. Τα 
δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικές, διαφανείς, 
επανασφραγιζόμενες σακούλες, μέγιστης χωρητικότητας 
1 λίτρου ανά επιβάτη. Ως υγρά νοούνται τα εξής: νερό, 
ποτά, σούπες, σιρόπια, αλοιφές, λοσιόν, λάδια, αρώματα 
σπρέι, τζελ όλων των κατηγοριών, υγρά συσκευασμένα 
υπό πίεση όπως αφρός ξυρίσματος & αποσμητικά, κρέμες 
συμπεριλαμβανομένης και της οδοντόκρεμας, υγρά-στερεά 

μείγματα, λοιπά αντικείμενα παρόμοιας υφής. Σημείωση:	
Υγρά	 σκευάσματα	 όπως	 ποτά	 και	 αρώματα	 που	 έχετε	
αγοράσει	μέσα	στο	αεροπλάνο	ή	σε	σημεία	πώλησης	του	
αεροδρομίου	που	βρίσκονται	μετά	τα	σημεία	ελέγχου	δεν	
εμπίπτουν	 στους	 παραπάνω	 περιορισμούς	 καθώς	 έχουν	
ήδη	 τηρηθεί	οι	απαραίτητοι	 κανονισμοί	ασφαλείας	και	 τα	
προϊόντα	 παραδίδονται	 σε	 σας	 σφραγισμένα	 (Προσοχή:	
δε	θα	πρέπει	να	τα	ανοίξετε	προτού	περάσετε	τον	έλεγχο	
χειραποσκευών).	 Επίσης	 στις	 χειραποσκευές	 μπορείτε	 να	
μεταφέρετε:	Φάρμακα,	διαιτητικά	είδη	και	παιδικές	τροφές	
που	 κρίνονται	 απαραίτητα	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 πτήσης,	
αλλά	 ίσως	 σας	 ζητηθεί	 ν’	 αποδείξετε	 την	 αναγκαιότητά	
τους.

8. Τι είναι το πρόγραμμα τακτικών επιβατών;

 Το πρόγραμμα τακτικών επιβατών (FFP = Frequent Flyers 
Program) είναι υπηρεσία που προσφέρουν οι αεροπορικές 
εταιρείες στους τακτικούς επιβάτες τους ώστε να τους 
παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες και προνόμια όταν 
ταξιδεύουν με την εταιρεία αυτή.

9. Έχω κινητικά προβλήματα και χρειάζομαι 
αναπηρικό καροτσάκι για να μπω στο 
αεροσκάφος, πρέπει να το δηλώσω εκ των 
προτέρων και σε ποιο φορέα;

 Σ’ αυτή την περίπτωση καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε 
απευθείας με το τμήμα κρατήσεων του Memphis 
τηλεφωνώντας στο 2310 242005 ή στέλνοντας email 
στο memphis@memphis.gr  καθ’ ότι ο αερομεταφορέας θα 
πρέπει να ειδοποιηθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν την πτήση, 
προκειμένου να εξυπηρετηθείτε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο.

10. Τι γίνεται στην περίπτωση που θέλω να μεταφέρω 
κάποιον ειδικό εξοπλισμό; Επιτρέπεται;

 Στην περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε ειδικό 
εξοπλισμό είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε απευθείας 
με την αεροπορική εταιρεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
ο ειδικός εξοπλισμός δεν συμπεριλαμβάνεται στα δωρεάν 
κιλά που μπορείτε να μεταφέρετε στις αποσκευές σας. Η 
χρέωση εξαρτάται από το είδος του εξοπλισμού και την 
πολιτική της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας.

11. Μπορώ να πάρω το laptop (ηλεκτρονικό φορητό 
υπολογιστή) μου στο αεροσκάφος;

 Ο επιβάτης μπορεί να πάρει μαζί του στο αεροσκάφος τον 
ηλεκτρονικό του υπολογιστή.

 Σημείωση: Οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές αφαιρούνται 
από τις χειραποσκευές για να ελεγχθούν ξεχωριστά στο 
αεροδρόμιο.

12. Πού κάθονται τα βρέφη;

 Τα βρέφη κάθονται στην αγκαλιά του ενήλικα.Οι 
αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν μόνο ένα βρέφος ανά 
ενήλικα. Αν δεν θέλετε το παιδί σας να καθίσει στην 
αγκαλιά σας, αλλά σε ξεχωριστό κάθισμα, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μας.
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13. Μπορεί να εκδοθεί εισιτήριο για ασυνόδευτο 
παιδί;

 Η κάθε αεροπορική εταιρεία ακολουθεί διαφορετική 
πολιτική για τα ασυνόδευτα παιδιά και για αυτό το λόγο 
σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς μαζί 
μας. Πολλές αεροπορικές εταιρείες παρέχουν υπηρεσία 
συνοδού.

 Οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες αυτές επαφίενται στην 
τιμολογιακή πολιτική της κάθε εταιρείας.

14. Ποια είναι τα έγγραφα που υποχρεούμαι να έχω 
μαζί μου όταν πρόκειται να πετάξω;

 Για πτήσεις εντός Ελλάδας χρειάζεστε οπωσδήποτε την 
ταυτότητα σας.

 Για πτήσεις σε χώρες εντός της ζώνης Σένγκεν 
(Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, 
Εσθονία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, 
Τσεχία, Φινλανδία) θα πρέπει να έχετε μαζί σας ταυτότητα 
νέου τύπου, δηλαδή με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο.

 Για πτήσεις εκτός ζώνης Σένγκεν χρειάζεστε διαβατήριο σε 
ισχύ καθώς και βίζα σε όποιο προορισμό αυτό απαιτείται. 
Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση visa λαμβάνετε 
από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας στην οποία 
ταξιδεύετε.

15. Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι τύποι δωματίων;

 Υπάρχουν 2 είδη κατηγοριοποιήσης των δωματίων που 
ενδεχομένως να συναντήσετε σε ένα ξενοδοχείο ή 
κατάλυμα. Ο ένας είναι το είδος του δωματίου (π.χ. 
standard, studio, deluxe κλπ) και ο δεύτερος ο αριθμός 
των ατόμων που μπορούν να φιλοξενηθούν ανά περίπτωση 
(μονόκλινο, δίκλινο, τρίκλινο).

 Τα Standard δωμάτια ενός ξενοδοχείου συνήθως 
αντιπροσωπεύουν το βασικό τύπο δωματίου ενός 
ξενοδοχείου παρέχοντας τις βασικές ανέσεις. Τα Superior 
δωμάτια (κάποια ξενοδοχεία χρησιμοποιούν και τον όρο 
executive) ορίζονται ως καλύτερα (superior) από τα standard 
και συνήθως υπερτερούν των standard σε μέγεθος, 
ποιότητα επίπλωσης και παρεχόμενων υπηρεσιών. Μια 
επιπλέον διαφοροποιήση που είναι αρκετά συχνή μεταξύ 
των superior και standard δωματίων είναι η παρεχόμενη θέα 
απο το δωμάτιο.

 Τα Deluxe δωμάτια είναι η τρίτη και ανώτερη κατηγορία 
δωματίων που μπορείτε να βρείτε σε ένα ξενοδοχείο τα 
οποία συνήθως υπερέχουν σε μέγεθος, θέα, επίπλωση, 
υπηρεσίες κλπ απο όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου. 
Εκτός απο τα δωμάτια σε αρκετά ξενοδοχεία παρέχονται 
σουίτες (suites). Οι σουίτες διαχωρίζονται σε Junior Suites 
και Suites. Η Junior Suite είναι συνήθως ένα μεγαλύτερο 
δωμάτιο με ξεχωριστό καθιστικό όπου σε κάποιες 
περιπτώσεις η κρεβατοκάμαρα διαχωρίζεται με πόρτα και 

σε κάποιες άλλες με κάποιο διαχωριστικό το οποίο δε 
διαχωρίζει απόλυτα τους δύο χώρους. Η σουίτα (suite) 
είναι συνήθως ένα αρκετά μεγάλο δωμάτιο το οποίο έχει 2 
ξεχωριστά δωμάτια (1 κρεβατοκάμαρα και 1 καθιστικό) τα 
οποία διαχωρίζονται με πόρτα. Πολλά ξενοδοχεία ορίζουν 
ως σουίτα οποιοδήποτε δωμάτιο έχει sofa ή sofa bed 
(καναπέ που μετατρέπεται σε κρεβάτι) οπότε θα πρέπει να 
το λάβετε υπ’ όψη στην επιλογή σας. 

 Τα Studios είναι δωμάτια τα οποία μοιάζουν στη 
διαρρύθμιση με τις Junior Suites αλλά είναι σαφώς πιο απλά 
δωμάτια απο αυτές. Το χαρακτηριστικό των Studios είναι ότι 
διαθέτουν κουζίνα/κουζινάκι και εξοπλισμό για μαγείρεμα. 
Τον τύπο αυτό δωματίου θα τον συναντήσετε συχνότερα 
σε χαμηλότερης κατηγορίας ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια και παραθαλάσσια καταλύματα.

 Τα Apartments είναι παρόμοια δωμάτια με τα Studios 
και διαθέτουν 1 ή 2 κρεβατοκάμαρες, ο αριθμός των 
οποίων συνήθως δηλώνεται στην περιγραφή του δωματίου 
(π.χ. 1 bedroom apartment, 2 bedroom apartment) και 
ένα καθιστικό. Τόσο τα studios όσο και τα apartments 
συνήθως παρέχουν μία ενιαία τιμή για την ενοικίαση του εν 
λόγω δωματίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό ατόμων που 
θα διαμείνουν (π.χ. Studio 2-4 άτομα 80 ευρώ/ημέρα). 
Κάποιοι άλλοι όροι που ενδέχεται να συναντήσετε είναι:

 Run of House που σημαίνει πρακτικά ο κατώτερος 
διαθέσιμος τύπος δωματίου που υπάρχει κάτα το check 
in το οποίο μπορεί να είναι ένα standard δωμάτιο με 
περιορισμένη ή μέτρια θέα, ένα απλό standard δωμάτιο ή 
μερικές φορές και κάποιο καλής ποιότητας δωμάτιο (π.χ. 
superior). Economy Room ή Promo, οι οποίοι αναφέρονται 
σε ένα standard δωμάτιο το οποίο έχει καλύτερη τιμή 
επειδή είναι λίγο μικρότερο απο άλλα της κατηγορίας 
του, δεν προσφέρει καλή θέα κ.ο.κ.. Είναι σημαντικό να 
γνωρίζετε ότι οι παραπάνω περιγραφές ισχύουν γενικά 
αλλά σε πολλές περιπτώσεις η ερμηνεία των παραπάνω 
όρων εξαρτάται απο το ξενοδοχείο, την κατηγορία του και 
την τοποθεσία του. Έτσι, λόγου χάρη, ένα standard δωμάτιο 
σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων ενδέχεται να προσφέρει 
καλύτερες υπηρεσίες απο ένα superior ενός ξενοδοχείου 3 
αστέρων. Επίσης, πολλά ξενοδοχεία μπορεί να μην έχουν 
ή να μην ονομάζουν κανένα τύπο δωματίου standard και η 
κατηγοριοποίησή τους να ξεκινά απο τα superior δώματια.

 Τα δωμάτια, επίσης, χωρίζονται σε μονόκλινα (single), 
δίκλινα (double), τρίκλινα (triple), τετράκλινα (quadruple), 
οικογενειακά δωμάτια (family room). Στο δίκλινο δωμάτιο 
μπορεί να συναντήσετε κάποιες διαφοροποιήσεις όπως π.χ. 
double for single use το οποίο είναι ουσιαστικά ένα δίκλινο 
δωμάτιο το οποίο παρέχεται σε χαμηλότερη τιμή (ενδιάμεση 
συνήθως μεταξύ του κανονικού μονοκλίνου και του 
κανονικού δικλίνου) για αποκλειστική χρήση απο 1 άτομο. 
Επίσης, υπάρχει η διαφοροποίηση μεταξύ του double room 
(δίκλινο δωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι) και του twin room 
(δίκλινο δωμάτιο με δύο μονά κρεβάτια). Αν το ξενοδοχείο 
δεν μπορεί να σας εγγυηθεί ότι το δίκλινο δωμάτιο θα έχει 
συγκεκριμένους τύπους κρεβατιών τότε στην περιγραφή 
του τύπου δωματίου θα αναφέρεται ο όρος double/twin. 
Εσείς μπορείτε να δηλώσετε την προτίμηση σας αλλά η 
εξyπηρέτησή σας εξαρτάται απο τη διαθεσιμότητα την 
ημερομηνία που θα πραγματοποιήσετε το check in.

Ξενοδοχεία
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