Η
TÜV
HELLAS
αξιολόγησε
ξενοδοχεία
του
ομίλου
H
Hotels Collection
Τα ξενοδοχεία Mayia Resort, Princess Andriana, Lindos Princess
και Rodos Princess του ξενοδοχειακού ομίλου H Hotels
Collection, που βρίσκονται στη Ρόδο αξιολόγησε η TÜV HELLAS
(TÜV NORD) με βάση την υπηρεσία Safe Restart.
Η αξιολόγηση ενός από τους κορυφαίους ομίλους της χώρας, ο
οποίος δραστηριοποιείται στη Ρόδο για περισσότερα από 25
χρόνια και εξελίσσεται συνεχώς σεβόμενος την τοπική κουλτούρα
και το περιβάλλον αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της
προστιθέμενης αξίας που προσφέρει ο έλεγχος Safe Restart στον
ξενοδοχειακό κλάδο.
Παράλληλα, η επιλογή της υπηρεσίας Safe Restart από την
οικογένεια Χατζηλαζάρου, στην οποία και ανήκει ο όμιλος H
Hotels Collection αποτελεί τόσο ψήφο εμπιστοσύνης της
επιχείρησης απέναντι στον κορυφαίο φορέα πιστοποίησης της
χώρας, αλλά και επιστέγασμα της πολυετούς συνεργασίας μεταξύ
των δύο εταιρειών.
Ο όμιλος H Hotels Collection επενδύει σε έμπειρο και
αποτελεσματικό προσωπικό – που αποτελεί την κινητήρια δύναμη
του Ομίλου, σε ανώτερης ποιότητας φαγητό, σε δεοντολογικές
πρακτικές και καινοτομίες σε όλους τους τομείς. Έτσι,
εξασφαλίζει διαμονή που ξεπερνά κάθε προσδοκία, πάντα με
απόλυτο σεβασμό στους επισκέπτες, το προσωπικό και το
περιβάλλον. Έτσι, η επιλογή της υπηρεσίας Safe Restart ήρθε ως
φυσικό επακόλουθο των αξιών που πρεσβεύει η εταιρεία.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως η υπηρεσία Safe Restart
πραγματοποιείται μόνο σε ξενοδοχεία που βρίσκονται εν
λειτουργία ενώ τιμολογείται από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) σε
επίπεδα κόστους, προσφέροντας έμπρακτη υποστήριξη στον

χειμαζόμενο τουριστικό κλάδο.
Σημειώνεται επίσης πως η εν λόγω υπηρεσία έχει δημιουργηθεί
ακολουθώντας πλήρως τις ισχύουσες Εθνικές Νομοθετικές
Απαιτήσεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες και Συστάσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η κ. Uxue Αzpiroz, Vice President Food και Διευθύντρια
Γραφείου Κρήτης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δήλωσε σχετικά:
“Είμαστε υπερήφανοι για τη μακροχρόνια συνεργασία μας με τον
Όμιλο H Hotels και για την εμπιστοσύνη που έχει επιδείξει στις
υπηρεσίες μας για την πιστοποίηση των ξενοδοχείων του σύμφωνα
με μια σειρά διαφορετικών προτύπων και τεχνικών ελέγχων. Με
τον έλεγχο Safe Restart τα H Hotels απέδειξαν για άλλη μια
φορά τη δέσμευσή τους για την παροχή υψηλών προδιαγραφών
υπηρεσιών προς τους επισκέπτες τους αλλά και το έμπρακτο
ενδιαφέρον για το προσωπικό που απασχολεί η οικογένεια
Xατζηλαζάρου”.
O κ. Νίκος Στάθης, Quality, Safety & Sustainability Manager
του ομίλου H Hotels Collection τόνισε πως:
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αποτελούν η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ο σεβασμός στο
περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Παρά τις πρωτοφανείς
συνθήκες στις οποίες κληθήκαμε να λειτουργήσουμε τα ξενοδοχεία
φέτος, προτάξαμε το κοινωνικό μας χρέος και με απόλυτη
προσήλωση στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων καθώς και
με γνώμονα την υγεία και ασφάλεια των πελατών, του προσωπικού
και των συνεργατών μας, ανοίξαμε τα τέσσερα μεγαλύτερα
ξενοδοχεία της εταιρίας μας στη Νότια Ρόδο. Η βεβαίωση Safe
Restart έρχεται να επαληθεύσει και να επικυρώσει την τήρηση
και ορθή διαχείριση των πρωτόκολλων μέσα από το εσωτερικό μας
πρωτόκολλο “Travel with Safety”, ενώ παράλληλα επισφραγίζεται
η πολυετής και πολυεπίπεδη συνεργασία μας με τον φορέα TÜV
HELLAS (TÜV NORD).»

