Skye, η εξ ουρανού αποθέωση του Ελληνικού Τουρισμού
Η λέξη Φιλοξενία έχει φτάσει στις μέρες μας μέσα από ένα ταξίδι χιλιάδων χρόνων στην
ιστορία της θάλασσας, του ήλιου και του γαλανού ουρανού. Πάνω της έχουν ξαποστάσει
μοναδικές στιγμές απόλαυσης και καταφυγής ονείρων, που τις συνδέει μία και μόνη εικόνα:
Το χαμόγελο της ικανοποίησης! Η ελληνική Φιλοξενία ταυτίζεται πια με τον ελληνικό
τουρισμό, είναι η καρδιά του, και δίνει νόημα σε κάθε μικρή ή μεγάλη τουριστική
επιχείρηση· μα ακόμη περισσότερο, στις λεγόμενες «μικρές» τουριστικές επιχειρήσεις, εκεί
που το χαμόγελο του επισκέπτη, του φιλοξενούμενου, είναι αυτό που καθορίζει την πλοκή
της δικής τους ιστορίας.
Στην Artware ακούσαμε με προσοχή το flow των λεγόμενων «μικρών» τουριστικών
επιχειρήσεων να σκάει σαν κύμα στην ανάγκη τους να ξεχωρίσουν, να αναδείξουν τη δική
τους μοναδική ιστορία και να γράψουν τις δικές τους ιδανικές σελίδες στο κεφάλαιο της
ελληνικής Φιλοξενίας. Με άξονα την πίστη στον άνθρωπο, που βρίσκεται πίσω από την
κάθε επιχείρηση, και στην προσωπική φροντίδα του για την επίτευξη του πολυπόθητου
χαμόγελου των φιλοξενούμενών του, ο Νίκος Σαββόπουλος και η Μαρία
Χατζηχαραλάμπους, σε συνεργασία με τον Γιάννη Τεκερίδη, δημιούργησαν την εταιρεία
Skye, με στόχο την ανάδειξη κάθε κοιτίδας ελληνικής Φιλοξενίας, μέσω των ψηφιακών
υπηρεσιών και της καθοδήγησης από ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό στον τομέα
του τουριστικού Marketing.
Από τη δημιουργία της Εταιρικής Ταυτότητας, τη σχεδίαση της Επικοινωνιακής
Στρατηγικής, την κατασκευή της Ιστοσελίδας, τη Φωτογράφιση, το Content Marketing,
μέχρι και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε κάθε νέο βήμα ανάπτυξης, η Skye βρίσκεται
στο πλευρό κάθε ανθρώπου που δημιουργεί, οργανώνει και τρέχει μια τουριστική
επιχείρηση, πιστή στις αξίες του ελληνικού τουρισμού.
Η κίνησή μας αυτή συνδυάζει τόσο τη ρομαντική πλευρά μας, πιστεύοντας σε μια Ιδέα
ποτισμένη από ένα νόημα παγκόσμιας διάστασης, όσο και τον ρεαλιστικό επαγγελματισμό
μας, γνωρίζοντας πως η πραγματική αξία των μικρών ξενοδοχείων και των ευέλικτων
τουριστικών μονάδων πηγάζει από τον ίδιο τον άνθρωπο και μπορεί να αναδειχθεί με τη
χρήση πρωτοποριακών μέσων επικοινωνίας. Στην ουσία του, το όραμα της Skye βρίσκεται
στην αποθέωση της ελληνικής Φιλοξενίας, συμπαρασύροντας μαζί και τις επιχειρήσεις που
πιστεύουν και δρουν μέσα σε αυτή. Τα μέσα της για να το επιτύχει είναι οι άνθρωποι που
την απαρτίζουν.
Με πάνω από 10 χρόνια πραγματικής εμπειρίας, οι άνθρωποι πίσω από την ιδέα και τη
δομή του Skye βρίσκονται πάντα δίπλα σου για την ανάδειξη της τουριστικής επιχείρησής
σου, μέσα από δοκιμασμένες τακτικές και νέες τεχνολογίες, ωθώντας προς την πολιτική
των απευθείας κρατήσεων (Direct Booking). Ο λόγος: Εμείς πιστεύουμε σε εσένα._
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