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Ξεκινήσαμε το Νοέμβριο του 2015 και η πρώτη μας ενέργεια ήταν η έκδοση σήματος λειτουργίας ΕΟΤ. 

Στη συνέχεια ακολούθησε η φωτογράφιση του καταλύματος, η διαμόρφωση  εταιρικής ταυτότητας
(ονομασία, λογότυπο, εταιρικές κάρτες κ.α.) και η δημιουργία σύγχρονης ιστοσελίδας με δυνατότητα απευθείας
κράτησης μέσω της συνεργασίας μας με την εταιρεία Webhotelier.

Έπειτα οριοθετήσαμε και διαμορφώσαμε την τιμολογιακή πολιτική του καταλύματος και δημιουργήσαμε τα
κατάλληλα διαδικτυακά κανάλια πώλησης (Booking.com και Airbnb για το συγκεκριμένο κατάλυμα).
Δημιουργήσαμε επίσης το αντίστοιχο ηλεκτρονικό προφίλ του καταλύματος στο Google My Business για να
μπορούν οι επισκέπτες να βρίσκουν εύκολα το κατάλυμα και να το αξιολογούν. Οι αξιολογήσεις φυσικά παίζουν
σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ενός καταλύματος. 

Αναπτύξαμε ακόμη περισσότερο τη προώθηση του Mountain Chalet Livadi με στρατηγικές συνεργασίες με 
ταξιδιωτικά γραφεία, τοπικούς ταξιδιωτικούς οδηγούς (OnParnassos)  και εταιρείες εναλλακτικού τουρισμού
(Woof Club/Τουρισμός Pet Friendly), καθώς και με τη χρήση των Social Media.

Τέλος, το Mountain Chalet Livadi, έχει εκπροσωπηθεί μαζί με άλλα καταλύματα και στο εξωτερικό σε τουριστικές
εκθέσεις .

Σε αυτό το Case Study θα εξετάσουμε πως μεταμορφώσαμε μια απλή και πολυδάπανη εξοχική κατοικία σε ένα
σύγχρονο και κερδοφόρο τουριστικό κατάλυμα.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών είναι ότι τα έσοδα του καταλύματος έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση
με τον τζίρο που ξεκίνησε την πρώτη σεζόν λειτουργίας 2015/16.  Μέσα από την μετατροπή αυτήν καλύπτει πλέον

όλα τα έξοδα που είχε σαν εξοχική κατοικία και έχει και σημαντικό επιπλέον όφελος. Πολύ σημαντικό επίσης είναι
ότι έχουμε καταφέρει να  δημιουργήσουμε ένα σταθερό κύκλο επαναλαμβανόμενων επισκεπτών

εκμηδενίζοντας ουσιαστικά τις κρατήσεις μέσω διαδικτυακών καναλιών και τις προμήθειες τους, μειώνοντας έτσι τα
έξοδα και αυξάνοντας την κερδοφορία.
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*Οι σεζόν 2019/20 & 2020/21 επηρεάστηκαν σημαντικά από τα Lockdown λόγω Covid-19
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