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• 100% ζπγαηξηθή ηνπ Εζληθνύ Οξγαληζκνύ Σειεπηθνηλσληώλ ηεο 

Κύπξνπ κε πάλσ από 50 έηε παξνπζίαο θαη εκπεηξίαο ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο 

 

• Ο κνλαδηθόο πάξνρνο ηεηξαπιώλ ππεξεζηώλ (4play), ηαζεξήο-Κηλεηήο-
Internet-Σειεόξαζεο, ζε έλα, εληαίν ζπκβόιαην 

 

• Ιδηόθηεην δίθηπν λέαο γεληάο άλσ ησλ 5.000 ρικ. πνπ θαιύπηεη πάλσ 
από ην 70% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο πνπ εθηείλεηαη από Βνξξά έσο Νόην 
κέρξη γεηηνληθέο Φώξεο πνπ κε ην δίθηπν ηεο κεηξηθήο (ππνζαιάζζην/επίγεην) 
απνηεινύλ ηειεπηθνηλσληαθή γέθπξα κεγάιεο γεσπνιηηηθήο αμίαο, 
κεηαμύ Αλαηνιήο θαη Δύζεο 

 

• 750 εξγαδόκελνη ζηελ Ειιάδα κε κεγάιν ηδηόθηεην ζηόιν νρεκάησλ 
κε δηθό ηεο αλζξώπηλν δπλακηθό εμππεξέηεζεο 

 

 



Source: Hotels.com survey 2015 
 

Σν Wi-Fi βαζηθό θξηηήξην επηινγήο 
μελνδνρείνπ  



The survey, conducted in July 2015, asked over 5,000 Agoda.com 
customers from around the world which amenities they want in hotel 
rooms. 
When asked which they’d rather have for free, travelers prefer Wi-Fi over 
breakfast, but barely. Wi-Fi got 55% of the vote and breakfast 45%. 

Σν Internet δελ είλαη πιένλ 
πνιπηέιεηα, αιιά βαζηθή αλάγθε 



 2009    2010    2011       2012       2013     2014   2015 

Ραγδαία ε αύμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 
Internet ζηα μελνδνρεία 



Globally, devices and connections (11.5 percent CAGR) are growing faster than 

both the population (1.1 percent CAGR) and Internet users (6.9 percent CAGR).  

Σν πιήζνο ζπζθεπώλ απμάλεηαη 
ηαρύηεξα από όηη πιεζπζκόο/ρξήζηεο  



A SmartBrief poll showed that 45% of hotel 

guests travel with two devices and 40% with 
three or more.  

Οη ηαμηδηώηεο έρνπλ καδί ηνπο 
πεξηζζόηεξεο από κία ζπζθεπέο 



Οη πειάηεο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 
πιεξώζνπλ γηα ην Internet 



Ναη Wi-Fi, αιιά πόζν θαιό;  



 
 
• Υάλεηε θξαηήζεηο δηόηη νη online θξηηηθέο πειαηώλ ζαο εκθαλίδνπλ παξάπνλα 

γηα ην Wi-Fi ζαο, νδεγώληαο άιινπο ππνςήθηνπο πειάηεο αιινύ 
• Υάλεηε έζνδα από εθπηώζεηο πνπ αλαγθάδεζηε λα θάλεηε δηόηη νη πειάηεο 

ζαο παξαπνληνύληαη γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ Wi-Fi πνπ «κπαίλεη» θαη «βγαίλεη», θαη 
δελ έρνπλ αξθεηό bandwidth γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. 

• Αθπξώλνληαη εηαηξηθέο εθδειώζεηο δηόηη αλαθαιύπηνπλ όηη νη δπλαηόηεηεο ζε  
bandwidth δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηα standards ηνπο. 

• Καη ν πην ππνηηκεκέλνο ιόγνο από όινπο, ειάρηζηνη πειάηεο επηζηξέθνπλ 
δηόηη ε όιε εκπεηξία κε ην Wi-Fi ηεο κνλάδαο ήηαλ ηειηθά αξλεηηθή. 

 
Μπνξεί λα ζθέθηεζηε,  
     «Μπνξεί ην Wi-Fi λα είλαη ηόζν ζεκαληηθό γηα ηνπο πειάηεο κνπ».   
 
     «Ναη κπνξεί»!  
Πξόζθαηε κειέηε από ηνπο Forrester Research δείρλεη όηη ζε εξώηεκα «Πνηεο 
ππεξεζίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα εζάο θαηά ηε δηακνλή ζαο» 94% ησλ εξσηεζέλησλ 
ηνπνζέηεζε ην Wi-Fi σο ζεκαληηθό έσο θαη θαζνξηζηηθό (deal breaker).  

Υάιηα Wi-Fi = απώιεηα εζόδσλ 

http://content.moonblink.com/wordpress/wp-content/uploads/Forrester-Winning-Customers-Hearts-Starts-With-WiFi.pdf


Μέζσ ηεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηα 
«ράιηα λέα» δηαδίδνληαη γξήγνξα 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKmI7IXDusgCFcjoLAodjIkHeA&url=http://bloggingandonlineearning.net/how-to-use-the-power-of-social-media-for-blog-traffic/&psig=AFQjCNHlKWQyB0oE_WWCqXrc4grw-xK45w&ust=1444656514628706


Η αμηνιόγεζή είλαη πιένλ δεκόζηα 
Online booking, θίινο ή ερζξόο; είλαη ζην ρέξη ζαο 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI3v58fFusgCFckPLAodajMHkg&url=http://www.slovakia.com/hotels/&psig=AFQjCNHFP0omd1KQq9loPtgRP8-XHEVqIQ&ust=1444657171050054


Οη ηαρύηεηεο ζηηο πεξηζζόηεξεο 
ηνπξηζηηθέο κνλάδεο δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ρξήζεο… 



Wait…..wait…..wait

….. 

Wait…..wait…..wait

….. 

… νη πειάηεο εθλεπξίδνληαη 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKP-04LKusgCFcJYLAodwpgPew&url=http://t1rex.blogspot.com/2015/04/10-mbps-fiber-offers-future-growth.html&psig=AFQjCNHvT7p1FsdUG0PYwNfZRZt1NSLyOQ&ust=1444658247588161
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM-ux6DKusgCFcmVLAodOSAKhg&url=http://www.edweek.org/dd/articles/2012/10/17/01bandwidth.h06.html&psig=AFQjCNHvT7p1FsdUG0PYwNfZRZt1NSLyOQ&ust=1444658247588161




Αθήζηε ηελ ηερλνινγία λα δνπιέςεη 
γηα εζάο 



Σα νθέιε ηεο νπηηθήο ίλαο γηα εζάο 
θαη ηνπο πειάηεο ζαο 

Αδηάιεηπηε 
παξνρή ηεο 
ππεξεζίαο  

Δγγπεκέλε 
ηαρύηεηα 

πξόζβαζεο 

Υςειέο 
ηαρύηεηεο 
internet 

έσο 1Gbps 

Απνθιεηζηηθή 
ζύλδεζε 

κεηαμύ ηνπ 
θόκβνπ ηεο 
Cyta θαη ηνπ 

πειάηε 
Υαξαθηεξηζηηθά 

Οη πειάηεο ζαο έρνπλ 
πάληα πςειήο 
ηαρύηεηαο WiFi 

Γηαζεζηκόηεηα ηνπ WiFi ζε 
όινπο ηνπο ρώξνπο ηεο 

επηρείξεζήο ζαο 
Γξήγνξε απνζηνιή / ιήςε 

πεξηερνκέλνπ κε πειάηεο θαη 
πξνκεζεπηέο  

Οη ειεθηξνληθέο 
ιεηηνπξγίεο ηεο 
επηρείξεζεο ζαο 

εθηεινύληαη απξόζθνπηα 

Η δηαζεζηκόηεηα ηεο 
ππεξεζίαο δελ επεξεάδεηαη 
από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

Σα πιενλεθηήκαηα γηα εζάο θαη ηνπο πειάηεο ζαο  

Δύθνιε θαη γξήγνξε 
αιιαγή ηαρύηεηαο 

Πξνζαξκνγή κεληαίνπ 
παγίνπ ζηηο αλάγθεο 
ζαο, αλαιόγσο ηεο 

επνρηθόηεηαο 



6.18 WLAN 9.32 

9.48 WLAN - 



Ννκόο Ηξαθιείνπ- Λαζηζίνπ- Εινύληα   
 
• 85 μελνδνρεία 4* & 5* θαη επηρεηξήζεηο. 
• 750 ρικ νπηηθώλ ηλώλ. 
• 95% ησλ κεγαιύηεξσλ ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ ζε Ηξάθιεην, Λαζίζη θαη  
Δινύληα, ηαμηδησηηθά γξαθεία, ηειενπηηθνί ζηαζκνί, κεγάιεο αθηνπιντθέο 
εηαηξείεο. 
 
 
Πξνο Τινπνίεζε έξγν λνκνύ Υαλίσλ 
 
• Αλάπηπμε ζην 80% ηεο Σνπξηζηηθήο αγνξάο ηνπ λνκνύ Υαλίσλ  
• Κάιπςε ηνπ 97% ησλ κεγαιύηεξσλ ηνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ   
(Καβξόο- Καιύβεο- Αγία Μαξίλα- Πιαηαληάο- Μάιεκε- Κνιπκπάξη) 
• ~25 ρικ νπηηθήο ίλαο. 

Σα έξγα ηεο Κξήηεο 



Πειάηεο καο ζηελ Εινύληα 



Πειάηεο καο ζηελ Κξήηε 



Πειάηεο καο ζηελ Κξήηε 



Υξεκαηνδόηεζε έξγνπ 
 
 
Μηα θαηλνηόκνο δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα  
γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε δηαδξαζηηθή παξνπζίαζε ησλ  
Μλεκείσλ ηεο Κξήηεο θαη ηελ  
εμέιημή ηνπο ζηνλ ρξόλν 

Πάληξεκα Σερλνινγίαο -Πνιηηηζκνύ, 
θηλεηήξηνο δύλακε αλάπηπμεο  
γηα ηνλ Σνπξηζκό 

Επηθεθαιήο έξγνπ :Panos Parthenios 

Doctor of Design, Harvard GSD 
Assistant Professor, Technical University of Crete 



Επραξηζηώ 
 
 
 

Ηιίαο Πνιπρξνλόπνπινο 
Γηεύζπλζε Πσιήζεσλ 

Πξντζηάκελνο Τνκέα Δπηρεηξεκαηηθήο Αγνξάο 
 

Σ +30 215 500 8845 
M +30 6944 272 273 

 
 


