
 
           Συμμετοχή Δύο Νέων Εταιρειών  
   
Απρίλιος 2015: Στην Μετοχική σύνθεση της εταιρείας Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία ΑΕ προστίθενται άλλες 
δύο εταιρείες: 
 

ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ με εκπρόσωπο της τον κο Καλαιτζιδάκη Δημήτρη 
Ξενώνας ΘΑΛΟΡΗ με εκπρόσωπο της τον κο Σκορδαλάκη Μάνο 

 

Συνεργασία We do local και Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 
   
            Μάιος 2015: Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος έγινε Υποστηρικτής του We do local  

 

Νέα Δυνατότητα Συνεργασίας με την Cosmocert AE 
   
Μάιος 2015: O Φορέας Πιστοποίησης του We do local Cosmocert AE πρωτοπορεί στην Κατάταξη των 
Τουριστικών Καταλυμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά. Η Cosmocert είναι ο πρώτος Φορέας από το  Ε.ΣΥ.Δ. για 
την επιθεώρηση και την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών, σύμφωνα με 
τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών με αριθμ. 216/08-01-2015 και αριθμ. 21185/13-10-
2014 αντίστοιχα. 

 

    Παρουσίαση του We do local σε εκδήλωση του Meeting Point Hellas 
   

14 Mαίου 2015: Το We do local παρουσιάστηκε σε ξενοδόχους και παράγοντες του τουρισμού που 
παρευρέθηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Meeting Point Hellas και το FTI Group στο Convention 
Center Creta Maris. 

 

Παρουσίαση του We do local σε σεμινάριο του Hotelbeds 
   

20 Mαίου 2015: Το We do local παρουσιάστηκε σε ξενοδόχους που συμμετείχαν σε σεμινάριο που 
διοργάνωσε η Hotelbeds στο Convention Center Creta Maris. 

 

Nέοι Υποστηρικτές του We do local 
 
 
 
 
 
 



 



 



To We do local στις Ημέρες Γαστρονομίας 2015 
 

Στις 23 Μαίου 2015  η ομάδα του We do local παρουσίασε το πρότυπο πιστοποίησης 
τουριστικών επιχειρήσεων στις Ημέρες Γαστρονομίας που πραγματοποιήθηκαν στο 
Μουσείο Μπενάκη. Παράλληλα ανακοινώθηκε από την διοργανώτρια εταιρεία ότι η 

Κρήτη θα είναι ο τιμώμενος προορισμός για το 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



To We do local στα Χανιά! 
 

 
Το We do local στα πλαίσια ενημέρωσης όλων των παραγόντων του τουριστικού κλάδου της Κρήτης για το 
νέο αυτό εγχείρημα καθώς και της προσπάθειας που καταβάλει για την διασύνδεση των τοπικών 
παραγωγών με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διοργάνωσε μία εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε την  

 

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015, ώρα 18:30 μ.μ.  
στο ξενοδοχείο Μinoa Palace Resort & Spa στον Πλατανιά Χανίων 

 
 

Δελτίο Τύπου 

 

4/6/2015 

 
Παρουσίαση του We do local στους Ξενοδόχους και τους Τοπικούς Παραγωγούς του Ν.Χανίων 

 
Σύσσωμη η αγορά του τουριστικού επιχειρείν, τοπικοί παραγωγοί και παράγοντες του τουρισμού του Ν.Χανίων παρευρέθηκαν 

χθες στο ξενοδοχείο Minoa Palace Resort & Spa στον Πλατανιά Χανίων,  στην εκδήλωση παρουσίασης του προτύπου 

πιστοποίησης τουριστικών μονάδων We do local. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και με την υποστήριξη της Ένωσης Ξενοδόχων 

Νομού Χανίων και του Επιμελητηρίου Χανίων. 

Το We do local είναι ένα εγχείρημα το οποίο δημιουργήθηκε από δεκατέσσερις σημαντικούς παράγοντες της τουριστικής 

βιομηχανίας όλης της Κρήτης που σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποιήσεων Cosmocert AE και την Local Food Experts sce 

στόχο έχουν στην επανατοποθέτηση του εθνικού τουριστικού προϊόντος, την ανάδειξη της ιδιαίτερης τοπικής φιλοξενίας και την 

στήριξη της τοπικής παραγωγής και οικονομίας. Oι επιχειρήσεις που λειτουργούν με βάση την φιλοσοφία του We do local, 

πιστοποιούνται για το σύνολο των ενεργειών  που πράττουν για την στήριξη και προβολή του τόπου τους. Με αυτό τον τρόπο 

επιβραβεύονται, προωθούνται για τις υπηρεσίες τους μέσω ενός ενιαίου σήματος το We do local, λαμβάνοντας έτσι στα χέρια 

τους ένα επιπλέον μετρήσιμο εργαλείο προώθησης. 

Όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία ΑΕ  που χειρίζεται το πρότυπο κ. Μανώλης 

Γιαννούλης, είναι επιτακτική η ανάγκη για την δημιουργία συγκεκριμένης ταυτότητας των καταλυμάτων, την ενίσχυση της τοπικής 

παραγωγής και οικονομίας και την ανάδειξη της ιδιαίτερης ελληνικής φιλοξενίας και του πολιτισμού μας στους επισκέπτες μας. 

Ο τόπος, μας χρειάζεται όλους και όλοι μαζί μπορούμε να πάμε κόντρα στην οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, 

στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Άλλωστε μέσα από αυτή τη διαδικασία θα καταφέρουμε ως χώρα να αυξήσουμε την αγροτική μας 

παραγωγή, να ενισχύσουμε την βιομηχανία τροφίμων και τέλος να γίνουμε οι καλύτεροι πρεσβευτές των ελληνικών προιόντων. 

 

Το We do local θέλοντας να συμμετέχει ενεργά στην διασύνδεση Τοπικών Παραγωγών και Ξενοδόχων δημιούργησε κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης, μία μικρή έκθεση με τοπικά προιόντα. Εκεί οι επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με 

τους τοπικούς παραγωγούς για μία πιθανή συνεργασία και να ενημερωθούν για τα προιόντα και τις υπηρεσίες τους. 

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν ήταν οι: Μύλοι Κρήτης, ΑΒΕΑ, ΒΙΟΧΥΜ, η εταιρεία εμπορίας μελιού Aroma Kritis, η 

Daskalakis Frozen Goods, το ελαιόλαδο Sarakina Olive Oil, τα Κρητικά Εδέσματα Σημανδηράκη, το ελαιόλαδο Terra Creta, Αφοί 

Χιωτάκη, το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης Wines of Crete και η Aegeo Spas. 

 

Επόμενος σταθμός του We do local είναι το Ρέθυμνο, όπου θα έχουν την  ευκαιρία οι Ξενοδόχοι και οι Τοπικοί Παραγωγοί του 

Νομού να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρότυπο We do local. 

 
 
 



 
 
 

Το We do local στα Χανιά! 
 



Terra Creta ABEE (Κρητική Γη) 

  
Με καθετοποιημένη παραγωγή και τυποποίηση κυρίως ποιοτικού κρητικού ελαιόλαδου αλλά και άλλων 

παραδοσιακών προϊόντων, η Terra Creta εξάγει σήμερα σε περισσότερες από 47 χώρες το 97% της 

παραγωγής της. 

Σε συνεργασία με περισσότερους από 900 παραγωγούς στο σύγχρονο ελαιουργείο της, αλλά διατηρώντας 

συνεργασίες και με άλλα πιστοποιημένα ελαιουργεία, διασφαλίζει κατά απόλυτο τρόπο την ποιότητα, την 

θρεπτική αξία αλλά και την ασφάλειά των προϊόντων της. Εφαρμόζοντας όλα τα σύγχρονα συστήματα 

πιστοποιήσεων (ISO 22000, IFS v.5, BIOHELLAS κλπ), ακόμα και αυτά που ισχύουν στις πιο δύσκολες 

αγορές του πλανήτη και έχοντας διακριθεί με πληθώρα χρυσών βραβείων σε παγκόσμιους και ελληνικούς 

διαγωνισμούς, απολαμβάνει την εμπιστοσύνη όλο και περισσότερων απαιτητικών καταναλωτών. 

 

Το 2013 η Terra Creta βραβεύτηκε ως η καλύτερη ελληνική εξαγωγική εταιρεία στον τομέα 

«Μεταποίηση» και ως μια από τις δέκα καλύτερες ευρωπαϊκές εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2013-2014 

στον διαγωνισμό ΕΒΑ. 

 

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της στο Κολυμβάρι Χανίων, περισσότεροι από 10000 επισκέπτες κάθε 

χρόνο απολαμβάνουν μια «συνολική εμπειρία ελαιολάδου» από το ελαιουργείο μέχρι την συσκευασία και 

την γευστική δοκιμή, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους γύρω από αυτό, αλλά και βελτιώνοντας την 

συνολική εμπειρία που αποκομίζουν από το ταξίδι μας στο νησί μας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.terracreta.gr ή 

επικοινωνήστε μαζί μας στο 2824083340 , e-mail info@terracreta.gr 

  

 

http://www.terracreta.gr/
mailto:info@terracreta.gr


 

                    Οι Χορηγοί της εκδήλωσης 
 

Οι Χορηγοί Επικοινωνίας 
 



 





                Γίνετε Μέλος του We do local! 
 

                        
 Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να πιστοποιηθούν με το πρότυπο We do local μπορούν να 

επικοινωνήσουν μέσω της ιστοσελίδας www.wedolocal.gr, με email, είτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας. 
  Για να πιστοποιηθεί επιτυχώς μία επιχείρηση επιβάλλεται να πληρεί κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, 

τα οποία εστιάζονται ενδεικτικά σε: 
 

 Άδειες – Πιστοποιήσεις – Διακρίσεις 

 Κοινωνικά – Εργασιακά 

 Αρχιτεκτονική – Υποδομές – Περιβάλλων Χώρος 

 Κοινωνικές Εκδηλώσεις – Τοπικός Πολιτισμός 

 Περιβάλλον – Αειφορία 

 Χώροι Εστίασης 

 

       Η διαδικασία ένταξης μονάδων στο We do local είναι 

 

 Υποβολή της Αίτησης Ένταξης-Συμφωνητικό Συνεργασίας 

 Παραλαβή του Τιμοκαταλόγου 

 Παραλαβή των Κριτηρίων Προδιαγραφών We do local 

 Παραλαβή του Ειδικού Κανονισμού 

 Επιθεώρηση της επιχείρησης 

 Αξιολόγηση , πιστοποίηση & ένταξη στο We do local 

http://www.wedolocal.gr/

