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Τις εταιρείες του Ομίλου στελεχώνουν επαγγελματίες με
εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στο χώρο της φιλοξενίας
και της εστίασης. Οι άνθρωποι της EUROTEL HOSPITALITY
σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν λύσεις βασισμένες σε
καινοτόμες ιδέες, που μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα.
Οι άνθρωποί του Ομίλου, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία
και τα ποιοτικά προϊόντα, αποτελούν το πολυτιμότερο
κεφάλαιο της EUROTEL HOSPITALITY .

Ο Όμιλος EUROTEL HOSPITALITY, είναι μια πρωτοπόρος
ελληνική επιχείρηση πληροφορικής που ειδικεύεται για
περισσότερα από 25 χρόνια, στην παροχή τεχνολογικών
λύσεων για τον ευρύτερο χώρο της φιλοξενίας και εστίασης.
Μέσω της EUROTEL HOSPITALITY AE και της ΕUROTEL
HOSPITALITY CYPRUS Ltd υποστηρίζει τις επιχειρήσεις της
φιλοξενίας και της εστίασης, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους,
προσφέροντας πάντα τεχνολογίες αιχμής και πιστοποιημένες
υπηρεσίες.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της EUROTEL απευθύνονται
κυρίως σε επιχειρήσεις όπως: ξενοδοχεία, καζίνο, εστιατόρια,
café, μονάδες catering, κέντρα διασκέδασης, θεματικά πάρκα,
spa, beauty salons, αθλητικά κέντρα κ.α. καλύπτοντας πλήρως
όλες τις ανάγκες διαχείρισης και ασφάλειας τους.

Άνθρωποι που παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
υποστήριξης, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο!
Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος EUROTEL HOSPITALITY
είναι:
• Ανάλυση και αξιολόγηση αναγκών
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες
• Σχεδιασμός έργων
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού
• Ανάπτυξη εφαρμογών
• Εκπαίδευση χρηστών
• Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη 24/7
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Οι ισχυρές συνεργασίες του Ομίλου EUROTEL HOSPITALITY
με κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως σε επίπεδο Software &
Hardware, δημιουργεί προϊόντα που κάνουν τη διαφορά στο
χώρο της φιλοξενίας.
Ως πιστοποιημένος Oracle Gold Certified Partner, διαθέτει τις
ολοκληρωμένες λύσεις της Oracle Hospitality (πρώην
Micros-Fidelio). Η Oracle Hospitality είναι η κορυφαία στον
κόσμο εταιρεία εξοπλισμού και λύσεων για τον κλάδο των
ξενοδοχείων και της εστίασης, με πελατολόγιο που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες αλυσίδες φιλοξενίας διεθνώς και παρέχει
ένα ευρύ φάσμα λύσεων λογισμικού, hardware και υπηρεσιών,
καθώς και ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο λύσεων
cloud.

Διεθνείς
Συνεργασίες Προϊόντα
κλειδαριές VingCard, τις θυρίδες ασφαλείας Elsafe, καθώς και
ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού.
Πέραν της αντιπροσώπευσης προϊόντων και υπηρεσιών, η
EUROTEL HOSPITALITY, έχει σχεδιάσει και αναπτύξει την
κορυφαία λύση διαχείρισης Afrodite Spa – Salon – Fitness,
καθώς και πλήθος άλλων εφαρμογών.

Στον τομέα της ασφάλειας ξενοδοχείων, η EUROTEL
HOSPITALITY συνεργάζεται - ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος
στην Ελλάδα - με τον παγκόσμιο ηγέτη στο είδος, τη νορβηγική
ASSA ABLOY Hospitality, την εταιρεία με εγκατεστημένη βάση
προϊόντων σε πάνω από 42.000 ιδιοκτησίες και 7 εκατομμύρια
δωμάτια ξενοδοχείων διεθνώς. Η ολοκληρωμένη σειρά λύσεων
της ASSA ABLOY Hospitality περιλαμβάνει τις ηλεκτρονικές
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SPA-WELLNESS
AFRODITE SPA-SALON
FITNESS SOFTWARE

Λύσεις για τον τομέα
της Φιλοξενίας
Η EUROTEL HOSPITALITY παρέχει προηγμένες τεχνολογικές
λύσεις που αναβαθμίζουν στο μέγιστο βαθμό τις προσφερόμενες υπηρεσίες, στους τομείς της επιχειρησιακής οργάνωσης
και της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας, εστίασης και ασφάλειας.

Λύσεις για τον τομέα
της Εστίασης
Οι λύσεις διαχείρισης - hardware και software - είναι το κλειδί
της επιτυχίας για τις επιχειρήσεις εστίασης.

Oracle Hospitality

• Oracle Hospitality

• Kitchen Management

• Cloud & Mobile Solutions

• Back Oﬃce

• Point-of-Sale Solutions

• Hardware Solutions

• Cloud Solutions
• Property Management Solutions
• Central Solutions
• Distribution & Revenue Optimization
• Hotel Food & Beverage
• Point-of-Sale Solutions

Assa Abloy Hospitality
• Electronic Locks & Safes
• Mobile Access
• Wireless Locking
• Accessories

Λύσεις για
Spa - Wellness

afrodite

Δημιουργία εξ ολοκλήρου της EUROTEL HOSPITALITY, το
Afrodite Spa - Salon - Fitness περικλείει την πολυετή πείρα
της και τη γνώση των αναγκών του κλάδου. Ένα από τα πιο
"δυναμικά" συστήματα διαχείρισης, για επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται ενεργά στον απαιτητικό τομέα της
ομορφιάς και της ευεξίας, των Spa, Beauty Salons και
Fitness Centers.
Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα της σωστής οργάνωσης και
της αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των εργασιών και των
διαθέσιμων πόρων, αποτελώντας ένα πολύτιμο εργαλείο στην
προσπάθεια κάθε επιχείρησης να προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες της και να οικοδομήσει μακροχρόνια
σχέση μαζί τους.

Το ανθρώπινο δυναμικό της EUROTEL HOSPITALITY αποτελεί
το πολυτιμότερο κεφάλαιο της, μιας και δημιουργεί λύσεις
απόλυτης εξειδίκευσης για τον πιο νευραλγικό κλάδο της
ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, είναι ο βασικός δεσμός
εμπιστοσύνης που συνδέει τον Όμιλο με τους πελάτες και τους
συνεργάτες του.

Ανθρώπινο
Δυναμικό Πιστοποιήσεις

Η αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου και η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση έργων, επιβραβεύονται με μια σειρά
από συνεργασίες και πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους όπως οι
εξής:

EN ISO 9001:2015

ΕΛΛΑΔΑ
EUROTEL HOSPITALITY AE
Περικλέους 1
155 61 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ.: (210) 65 95 000
Fax: (210) 65 49 509
E-mail: info@eurotel.gr

www.eurotel.gr

ΚΥΠΡΟΣ
EUROTEL HOSPITALITY Cyprus Ltd
Ηνωμένων Εθνών 50,
6042 Ακίνητα Θέκλα Κοντεάτη, Λάρνακα
Γραφεία 21 & 31
Τηλ.: +357 (24) 813 826
Fax: +357 (24) 813 825
E-mail: info@eurotel.com.cy

