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EUROTEL GROUP
Όμιλος EUROTEL είναι ένας ελληνικός όμιλος εταιρειών

Τις εταιρείες του Ομίλου στελεχώνουν επαγγελματίες με εξειδίκευση και

πληροφορικής που ειδικεύεται για περισσότερα από 30 χρόνια, στην

πολυετή εμπειρία στο χώρο της φιλοξενίας, της εστίασης, της υψηλής

παροχή τεχνολογικών λύσεων για τον ευρύτερο χώρο της φιλοξενίας,

τεχνολογίας και του Wellness.

της εστίασης, του Wellness και όχι μόνο.

Οι άνθρωποι της EUROTEL σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν

Μέσω της EUROTEL HOSPITALITY AE, της ΕUROTEL CYPRUS Ltd,

λύσεις βασισμένες σε καινοτόμες ιδέες, που μεγιστοποιούν την

της LEADER IT και της ΣOUL TAILORΣ, υποστηρίζει επιχειρήσεις

αποτελεσματικότητα και σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τα

ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, προσφέροντας πάντα τεχνολογίες

ποιοτικά προϊόντα, αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο του ομίλου.

αιχμής και πιστοποιημένες υπηρεσίες.

Άνθρωποι που παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
υποστήριξης, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο!

Οι

ΑΝΆΛΥΣΗ
&
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
ΑΝΑΓΚΏΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ
& ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ

-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ

υπηρεσίες
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ,
ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ
& ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
WELLNESS
CONCEPTS

που παρέχει ο Όμιλος EUROTEL είναι:

ΑΝΆΠΤΥΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΧΡΗΣΤΏΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 24/7
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EUROTEL HOSPITALITY
GREECE & CYPRUS
H EUROTEL Hospitality Ελλάδος και Κύπρου, υποστηρίζει τις επιχειρήσεις
φιλοξενίας και εστίασης παρέχοντας υπηρεσίες και προϊόντα υψηλού επιπέδου.
Ως επίσημος αντιπρόσωπος της Oracle Hospitality, κορυφαία στον κόσμο
εταιρεία εξοπλισμού και λύσεων για τον κλάδο των ξενοδοχείων και της
εστίασης, αλλά και της ASSA ABLOY Global Solutions, εταιρεία που παρέχει
λύσεις ασφάλειας για ξενοδοχειακές μονάδες, έχει χτίσει ισχυρό πελατολόγιο
που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες διεθνείς αλυσίδες φιλοξενίας και εστίασης.
Δυνατό σημείο της EUROTEL αποτελεί το τμήμα ανάπτυξης, το οποίο δημιουργεί
in-house εφαρμογές που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της αγοράς.

Μερικές από τις λύσεις

Software & Hardware
που παρέχει ο Όμιλος EUROTEL είναι:
PROPERTY MANAGEMENT SYSTEMS PMS
Oracle Hospitality Opera,
Oracle Hospitality Suite8
POINT OF SALES SOLUTIONS
Oracle Hospitality RES 3700,
Oracle Hospitality Simphony
ELECTRONIC LOCKS, ELECTRONIC SAFES,
ENERGY SAVING UNITS
ASSA ABLOY GLOBAL Solutions, Enkoa
HARDWARE SOLUTIONS
SPA MANAGEMENT SYSTEM
AFRODITE Wellness Management Software
RESTAURANT RESERVATION SYSTEM
TOUCH + DINE
GUEST MOBILE APPS
ESODOS

Powering the Hospitality industry

Η LEADER IT δραστηριοποιείται
στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση
ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης
ξενοδοχείων και εταιρειών ιδιωτικού τομέα.
Το όραμα της είναι η καθιέρωση της ως
ο μεγαλύτερος πάροχος προϊόντων και
υπηρεσιών πληροφορικής, στο ξενοδοχειακό
χώρο, δίνοντας τη δυνατότητα στον όμιλο
Eurotel για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση
στην αγορά φιλοξενίας.
Στόχος της είναι η απόλυτη ικανοποίηση του
πελάτη και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας.

Για να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις
υψηλού επιπέδου, η LEADER IT έχει
αναπτύξει συνεργασίες με τους μεγαλύτερους
κατασκευαστές παγκοσμίως όπως HPE,
HP ink, Dell, Samsung, Microsoft, VmWare,
Veeam, Mitel. Έχει στρατηγική συνεργασία
με την Hewlett Packard Enterprise σε όλα τα
προϊόντα της, με εξειδίκευση στα δικτυακά
προϊόντα Aruba.
Η LEADER IT έχει ήδη πιστοποιηθεί ως
HPE Silver Partner και βραβεύτηκε στο
τελευταίο Partner Event ως «HP NEWCOMER
PARTNER AWARD 2019».

υπηρεσίες
& τα προϊόντα
Οι

που η Leader IT παρέχει, είναι:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ
ΔΙΚΤΎΩΝ

ΜΕΤΑΠΏΛΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ

& Υπηρεσίες Υλοποίησης και Υποστήριξης των ανωτέρων λύσεων

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΕΣ
ΛΎΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΌ
ΤΟΜΈΑ
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Wellbeing Design
Η ΣOUL TAILORΣ μέλος του Ομίλου EUROTEL, εταιρεία ανάπτυξης, σχεδίασης και λειτουργίας βιώσιμων wellness
concepts παγκόσμιας κλάσης, δημιουργεί την επόμενη γενιά υβριδικών μοντέλων ευεξίας, συνδυάζοντας την
τεχνολογία, την επιστήμη και την παραδοσιακή θεραπευτική πρακτική. Κύριοι συνεργάτες της ΣOUL TAILORΣ είναι
μεμονωμένοι επενδυτές, εταιρείες, ιδιώτες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις φιλοξενίας. Στα Wellness Concepts
που αναπτύσσει χρησιμοποιεί βιώσιμες πρακτικές, οικονομικά ρεαλιστικά μοντέλα, κάνει χρήση τοπικών υλικών
και συστατικών, σεβόμενη την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό ενσωματώνοντας την τεχνολογία για να προσφέρει
εξατομικευμένες εμπειρίες και υπηρεσίες, με σκοπό οι επισκέπτες να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να
επιτύχουν τη βέλτιστη κατάσταση ευεξίας.

Τι κάνουμε

ΜΕΛΕΤΗ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
& ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
CONCEPTS

ΣΧΕΔΙΑΣΗ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
H πολυετής παρουσία και εμπειρία του ομίλου EUROTEL,
η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των έργων αλλά και η σταθερή
υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οδήγησε σε αποκλειστικές
συνεργασίες με ηγέτιδες εταιρείες της παγκόσμιας αγοράς αλλά και σε μια
σειρά από διεθνείς πιστοποιήσεις.
Μερικές από τις στρατηγικές συνεργασίες είναι:

ORACLE HOSPITALITY
GOLD CERTIFIED PARTNER
MICROSOFT
SILVER PARTNER
ASSA ABLOY
GLOBAL SOLUTIONS
ARUBA
SILVER PARTNER
HEWLETT PACKARD
BUSINESS PARTNER
GLOBAL WELLNESS INSTITUTE
EN ISO 9001:2015
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Επικοινωνήστε μαζί μας
Ελλάδα

Κύπρος

+ 30 210 6595000

+ 35 724 813826

www.eurotel.gr

www.leaderit.gr

www.soultailors.gr

