ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Με
την
διατήρηση
του
εξαιρετικού
επιπέδου
του
ανθρώπινου δυναμικού μας,
επενδύοντας σε νέα προϊόντα
και υπηρεσίες, στοχεύουμε στο
μέγιστο επίπεδο ικανοποίησης
των εταιρειών-πελατών μας.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Στην εταιρία μας ενσωματώνονται οι
αξίες της ευελιξίας, η υπευθυνότητα και
η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών έχει
ως αποτέλεσμα την παροχή υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας με ακεραιότητα
και υπευθυνότητα.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Το Heraklio Travel Group δημιουργήθηκε προκειμένου να εξασφαλίσει την ενότητα και τον έλεγχο των θυγατρικών
εταιριών που ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια από το Δ. Σ. του Heraklio Travel. Η εταιρεία μας είναι μια ιδιωτική
εταιρεία με ιδιόκτητη διαχείριση και οικονομικά ανεξάρτητη. Διαθέτουμε όραμα συνεχούς εξέλιξης με επισταμένη
προσοχή στην διαφορά σε όλους τους τομείς της εταιρείας, ενώ προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα τουριστικών
υπηρεσιών.
Το Heraklio Travel Group εδρεύει στην Αθήνα, όπου οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρίσκονται σε ιδιόκτητα
γραφεία, το ανθρώπινο δυναμικό της ανέρχεται σε περισσότερα από 90 άτομα, διαθέτει πάνω από 500 ανεξάρτητους
προμηθευτές και βρίσκεται μεταξύ των 5 κορυφαίων παραγωγών στην Ελλάδα. Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 70€
εκατομμύρια ετησίως, ο ισολογισμός και η ευελιξία των θυγατρικών εταιρειών μας υποστηρίζουν τη συνεχή

ανάπτυξη μας ενώ οι εργαζόμενοι μας ενθαρρύνονται στα πλαίσια της επαγγελματικής ανέλιξης σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. To Heraklio Travel Group είναι πιστοποιημένo κατά το πρότυπο ISO
9001:2015 από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης TUV HELLAS.
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Η εταιρία μας
Η εταιρία μας καλύπτει τις πιο απαιτητικές και αυστηρές προδιαγραφές, διαθέτει αξιόπιστες υπηρεσίες μέσω
αποτελεσματικών και καινοτόμων ταξιδιωτικών λύσεων προσδίδοντας πραγματική αξία στους πελάτες μας.
Εστιάζουμε στην άψογη ταξιδιωτική εμπειρία του πελάτη, στην αποτελεσματική και εξατομικευμένη εξυπηρέτησή του,
παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με ακεραιότητα και υπευθυνότητα. Είτε ταξιδεύετε για επαγγελματικούς
λόγους ή για αναψυχή, τα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη μας είναι στη διάθεσή σας.

Αξιοπιστία

Παροχές

Στρατηγική

Ανάπτυξη

Αποτελεσματικές &
καινοτόμες ταξιδιωτικές
λύσεις που προσφέρουν
πραγματική αξία στους
πελάτες μας

Η εταιρεία μας παρέχει
υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας με
ακεραιότητα και
υπευθυνότητα προς τον
πελάτη

Ανθρωποκεντρικό
μοντέλο διοίκησης
βασιζόμενο στο έμπειρο
και άρτια καταρτισμένο
προσωπικό μας

Ο ισολογισμός και η
ευελιξία της εταιρείας
μας υποστηρίζουν τη
συνεχή ανάπτυξη μας

|4

Ιστορική Αναδρομή
Ίδρυση
Θυγατρικής στο
Ντουμπάι,
H Travel DMCC

2016

2014
Ίδρυση Θυγατρικής
The Travel
Company με κύριες
δραστηριότητες τον
Εισερχόμενο,
Επαγγελματικό &
Συνεδριακό
τουρισμό

Ίδρυση Θυγατρικής
TravelPoint ,
ταξιδιωτικό γραφείο
το οποίο βρίσκεται
στο Σχηματάρι
Βοιωτίας

2012

2009
Ίδρυση θυγατρικής
GTRS (General Travel
& Representation
Services) με
δραστηριότητες το
Business
Consolidation και
την αποκλειστική
αντιπροσώπευση
αεροπορικών
εταιριών

Ίδρυση
Θυγατρικής
IONIA Travel
Center,
ταξιδιωτικό
γραφείο το οποίο
εδρεύει στην Νέα
Ιωνία Αττικής

2008

1981
Ίδρυση του
Heraklio Travel στο
Νέο Ηράκλειο
Αττικής το οποίο
καλύπτει όλο το
φάσμα των
ταξιδιωτικών
υπηρεσιών
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Κύκλος εργασιών
CO N S O L I DAT I O N / B 2 B

22%
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ ΑΤ Ι Κ Α
ΤΑ Ξ Ι Δ Ι Α

35%
11%
ΤΑ Ξ Ι Δ Ι Α Α Ν ΑΨ Υ Χ Η Σ /
ETHNIC

15%
Ε Ι Σ Ε ΡΧΟ Μ Ε Ν Ο Σ
ΤΟ Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

17%
Ν ΑΥ Τ Ι Κ Α ΤΑ Ξ Ι Δ Ι Α
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συνεδρίων

εισιτηρίων

•Συμμετοχή σε

•Κρατήσεις

συνέδρια

ξενοδοχείων

εκδηλώσεων
•Εταιρικές
συναντήσεις
•Ταξίδια

υπαλλήλων
εκτός έδρας
•Εξυπηρέτηση VIP
πελατών

•Ενοικιάσεις
αυτοκινήτων &
λεωφορείων

•Ξεναγήσεις
•Yachting
•Sailing
•Οργανωμένες
εκδρομές
•Κρουαζιέρες

ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

•Διοργάνωση

•Εκδόσεις
αεροπορικών &
ακτοπλοϊκών
•Κρατήσεις
ξενοδοχείων

•Πακέτα
διακοπών
•Κρουαζιέρες
•Ναυλώσεις
σκαφών
•Ενοικιάσεις
αεροσκαφών και
ελικοπτέρων

•Εκδόσεις

•Κρατήσεις

αεροπορικών &

ξενοδοχείων

ακτοπλοϊκών

•Μεταφορές

εισιτηρίων

•Ενοικίαση

•Κρατήσεις

αυτοκινήτων

ξενοδοχείων

•Εκδρομές

•Μεγάλη γκάμα
ταξιδιωτικών
υπηρεσιών &
υπηρεσιών

εδάφους καθώς
και οι πιο
ανταγωνιστικές
διαθέσιμες τιμές

CONSOLIDATION

•Εκδόσεις

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

•Διοργάνωση

ΝΑΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Υπηρεσίες
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Tickettravelhotel.com
H πλατφόρμα tickettravelhotel.com αποτελεί ένα μοναδικό ανταγωνιστικό προνόμιο το οποίο έχει δημιουργήσει η
εταιρία μας και το οποίο αποτελεί ένα απόλυτα χρηστικό εργαλείο B2B για τους πελάτες μας προσφέροντας
ανταγωνιστικές τιμές σε μία πληθώρα ξενοδοχείων σε 24ωρη βάση!

Μέσω της πλατφόρμας μπορείτε να προβείτε σε κρατήσεις: Διαμονής, Ενοικίασης αυτοκινήτων,

Μεταφορών και Εκδρομών.
Μέσω των στρατηγικών μας συνεργασιών μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες λύσεις διαμονής στις καλύτερες τιμές με
χιλιάδες προσφορές early booking & last minute discounts σε καθημερινή βάση.
✓ Πολλαπλά φίλτρα αναζήτησης ανά χρήστη (π.χ. Τιμή, κατηγορία ξενοδοχείου κ.α.)

✓ Προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και επιλογή καταλυμάτων σε όλες τις κατηγορίες
✓ 24ωρη εξυπηρέτηση πελατών
✓ Αναλυτικές περιγραφές, φωτογραφικό υλικό και χάρτες
✓ Δυνατότητα κρατήσεων με option
✓ Πραγματοποίηση online quotations & ταξιδίων σε όλα τα παραπάνω προϊόντα και υπηρεσίες
✓ Αυτόματη έκδοση voucher

✓ Δυνατότητα χρήσης της πλατφόρμας για τα προσωπικά σας ταξίδια
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800.000 ξενοδοχεία
παγκοσμίως με ειδικές
τιμές τις οποίες έχουμε
εξασφαλίσει για εσάς

Δυνατότητα δημιουργίας
δυναμικού πακέτου
(διαμονή & μεταφορά)

Ενοικίαση αυτοκινήτων
με τους μεγαλύτερους
10.000 εταιρίες

προμηθευτές σε 180
χώρες και 8.500 περιοχές

Απευθείας συνεργασία
με τοπικούς DMC

μεταφορών σε 80 χώρες
- 2.500 μεγάλες πόλεις

προϊόντα tickettravelhotel.com
προσφέρει όλες τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες σε μία πλατφόρμα, στην οποία
μπορείτε να έχετε πρόσβαση online σε οποιαδήποτε συσκευή δίνοντάς σας πλήρη
αυτονομία και αυτοδιαχείριση.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επαγγελματικά ταξίδια

Εισερχόμενος τουρισμός

Συνέδρια & Εκδηλώσεις

Ναυτικά ταξίδια

Ταξίδια αναψυχής

Consolidation

Επαγγελματικά ταξίδια

Η Διαχείριση Επαγγελματικών ταξιδιών, η οποία πραγματοποιείται μέσω των θυγατρικών μας εταιριών Heraklio
Travel & H Travel DMCC, προσφέρει ένα πλήρες φάσμα επαγγελματικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών καλύπτοντας τις
εταιρικές ανάγκες ταξιδιού σας. Οι ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι έχουν πολυετή εμπειρία στον τομέα του
τουρισμού και αντιμετωπίζουν άμεσα οποιαδήποτε από τις ανάγκες σας ανεξαρτήτως του μεγέθους της εταιρείας
σας. Κύριος στόχος μας είναι η φροντίδα της διαχείρισης των επαγγελματικών ταξιδιών σας με την παροχή
ταξιδιωτικών υπηρεσιών πρώτης κατηγορίας, με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
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Συνέδρια & Εκδηλώσεις

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την πλήρη οργάνωση εκδηλώσεων, ταξιδιών κινήτρων, συνεδρίων και εκθέσεων
ανεξαρτήτως μεγέθους. Η εμπειρία των εξειδικευμένων και πολύγλωσσων στελεχών μας σε συνδυασμό με την
άρτια τεχνολογική υποδομή της εταιρίας μας διασφαλίζουν μία απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση. Με μεγάλη
εμπειρία και επαγγελματισμό αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και ημερίδων,

καλύπτοντας όλο το φάσμα των απαιτούμενων υπηρεσιών από την οικονομοτεχνική μελέτη έως και την τελική
εκκαθάριση και παράδοση πεπραγμένων.
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Ναυτικά ταξίδια

Μέσω των θυγατρικών μας

εταιριών Heraklio Travel & H Travel DMCC αναλαμβάνουμε την μεταφορά

ναυτιλιακών πληρωμάτων ενός μεγάλου αριθμού ναυτιλιακών εταιριών από και προς όλους τους προορισμούς
του κόσμου. Η εμπειρία των στελεχών μας επεκτείνεται στη μεταφορά τεχνικών και πληρωμάτων καλύπτοντας
έτσι όλο το φάσμα των αναγκών των ναυτιλιακών μετακινήσεων του πελάτη. Σημασία δίνεται στην λεπτομέρεια,

την άριστη οργάνωση, την ασφάλεια και την πλήρη τεχνολογική κάλυψη.
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Εισερχόμενος τουρισμός

Η εξειδικευμένη μας ομάδα που στελεχώνει το τμήμα Εισερχόμενου Τουρισμού, προσφέρει πακέτα αναψυχής
υψηλής ποιότητας τόσο για μεμονωμένους ταξιδιώτες όσο και για group σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τις
διαφορετικές ανάγκες της αγοράς με προσοχή στη λεπτομέρεια. Μέσω της θυγατρικής μας εταιρείας The Travel
Company παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου οι οποίες περιλαμβάνουν κρατήσεις διαμονής, εκδρομές,
μεταφορές, υπηρεσίες VIP, κρουαζιέρες, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, περιηγήσεις ειδικού ενδιαφέροντος και γαμήλια
ταξίδια σε ανταγωνιστικές τιμές. Κύριες αγορές μας αποτελούν: η Κίνα, το Ιράν, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία & η
Μέση Ανατολή, η Ινδία και η Κύπρος.
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Ταξίδια αναψυχής

Το Ηeraklio Travel Group προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που συμπεριλαμβάνει κρατήσεις ξενοδοχείων,
ενοικιάσεις πολυτελών βιλών, πακέτα διακοπών τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, ξεναγήσεις,
ειδικά πακέτα για νεόνυμφους, ναυλώσεις σκαφών αναψυχής και πολλές άλλες λύσεις διακοπών. Μέσω της
εταιρίας μας Heraklio Travel, με εμπειρία πάνω από 35 χρόνια στη διαχείριση της οργάνωσης του ταξιδιού σας,

είμαστε περήφανοι για τη δημιουργία μοναδικών ταξιδιών αναψυχής και την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών.
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Consolidation

Στο Heraklio Travel Group εστιάζουμε και κατευθυνόμαστε στην τελειοποίηση της διανομής των εισιτηρίων με
τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και των διαδικασιών κράτησης, εξοικονομώντας σημαντικά στο κόστος
των συναλλαγών. Η εταιρεία μας προσφέρει B2B υπηρεσίες για ταξιδιωτικά γραφεία μέσω της θυγατρικής
εταιρίας GTRS με πρόσβαση σε online πληροφορίες 24 ώρες την ημέρα συμπεριλαμβάνοντας κρατήσεις

ξενοδοχείων και άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας μας tickettravelhotel.com.
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Υπηρεσίες
Διαχείριση εταιρικών λογαριασμών

Commercial Delegations

Ταξίδια Αναψυχής

Catering

Marine, Ναυτικά Ταξίδια

Help Desk σε 24ωρη βάση

Εισερχόμενος τουρισμός

Ναυλώσεις Αεροσκαφών & Ιδιωτικών Jet

Οργάνωση tailor made πακέτων

Επαγγελματικές Εκθέσεις

Οργάνωση Ταξιδιών Κινήτρων

Διαμονές σε καταλύματα

Οργάνωση συνεδρίων& Εκδηλώσεων

Αεροπορικά εισιτήρια

Οργάνωση αθλητικών γεγονότων

Ακτοπλοϊκά & Κρουαζιέρες

Γαμήλια ταξίδια

Yachting

Λίστα Γάμου

VIP Υπηρεσίες

Ενοικιάσεις πολυτελών βιλλών

Ενοικίαση Αυτοκινήτων

Εναλλακτικός Τουρισμός

Ενοικίαση πολυτελών οχημάτων

Θεματικές Αποδράσεις

Ενοικίαση λεωφορείων

Ιατρικός Τουρισμός

Ταξιδιωτική Ασφάλιση
Team Building services

|17

Οι εταιρίες μας

HERAKLIO TRAVEL

GTRS

THE TRAVEL COMPANY

To Heraklio Travel ιδρύθηκε το 1981 και
έχοντας επιτύχει υψηλά πρότυπα
ανάπτυξης στην τουριστική βιομηχανία,
χαρακτηρίζεται ως ένα από τα κορυφαία
ταξιδιωτικά γραφεία στην Ελλάδα. Με
την
διατήρηση
του
εξαιρετικού
επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού
της εταιρίας, επενδύοντας σε νέα
προϊόντα και υπηρεσίες, στοχεύουμε στο
μέγιστο επίπεδο ικανοποίησης των
εταιρειών-πελατών μας.

O ταξιδιωτικός οργανισμός
GTRS
ιδρύθηκε το 2008 και έχει αναπτυχθεί
από ισχυρές σχέσεις και άριστες
συνεργασίες
με
αεροπορικές
και
τουριστικές επιχειρήσεις. Το πεδίο
εφαρμογής της είναι υπηρεσίες B2B για
τα ταξιδιωτικά γραφεία και η παροχή
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην
αντιπροσώπευση
αεροπορικών
εταιρειών.

Το The Travel Company, μέλος του
Heraklio Travel Group of Companies,
ιδρύθηκε στις αρχές του 2014 και
κατέχει ήδη εξέχουσα θέση στον χώρο
της
τουριστικής
βιομηχανίας
με
εξειδίκευση στον εισερχόμενο τουρισμό,
τα επαγγελματικά ταξίδια και τη
διοργάνωση συνεδρίων.
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Οι εταιρίες μας

IONIA TRAVEL CENTER

TRAVELPOINT

Μέλος του H Travel Group, το
ταξιδιωτικό γραφείο IONIA TRAVEL
ιδρύθηκε το 2008. Το εξαιρετικά
ειδικευμένο προσωπικό είναι σε θέση να
καλύψουν το ιδανικό ταξίδι για εσάς
προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες
εστιάζοντας
σε
ολοκληρωμένες
υπηρεσίες και ανταγωνιστικές λύσεις.

Το ταξιδιωτικό γραφείο TravelPoint
ιδρύθηκε το 2013. Οι ταξιδιωτικές
υπηρεσίες και οι δραστηριότητες του
TravelPoint εκτείνονται σε όλους τους
τομείς της τουριστικής βιομηχανίας,
χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη
της τεχνολογίας με τεχνογνωσία. Οι
έμπειροι συνεργάτες μας εγγυώνται την
ικανοποίηση των ταξιδιωτικών σας
αναγκών με ακρίβεια και συνέπεια.
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ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ
Η εταιρία μας καλύπτει τις πιο απαιτητικές και αυστηρές προδιαγραφές, διαθέτει αξιόπιστες υπηρεσίες
μέσω αποτελεσματικών και καινοτόμων ταξιδιωτικών λύσεων προσδίδοντας πραγματική αξία στους
πελάτες μας. Εστιάζουμε στην άψογη ταξιδιωτική εμπειρία του πελάτη, στην αποτελεσματική και
εξατομικευμένη εξυπηρέτησή του, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με ακεραιότητα και
υπευθυνότητα. Είτε ταξιδεύετε για επαγγελματικούς λόγους ή για αναψυχή, τα εξειδικευμένα και έμπειρα
στελέχη μας είναι στη διάθεσή σας.
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HERAKLIO TRAVEL GROUP
Σ. Καραγιώργη 3, 14121 Νέο Ηράκλειο Αττικής
Τηλ.: +30 210 27 12 111, fax: +30 210 27 72 040
Email: info@htravelgroup.com | www.htravelgroup.com

