
HOTEL STORY ARTICLES



80.000 Ξενοδόχοι  
σε όλο τον κόσµο παρακολουθούν  
το περιεχόµενο της Hotelier Academy



B2B Άρθρα Παρουσίασης Ξενοδοχείων µε έµφαση στην ανάδειξη του USP (Unique 
Selling Proposition) του κάθε καταλύµατος και προώθησή τους στην παγκόσµια 

Τουριστική Αγορά µέσω της Hotelier Academy

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ



Τι είναι τα  
Hotel Story  
Articles;

Τα Hotel Story Articles είναι τα νέου τύπου άρθρα της Hotelier Academy, που στόχο έχουν να αναδείξουν το Unique 
Selling Proposition (USP) του κάθε ξενοδοχείου και να ενισχύσουν την τοποθέτησή του στην παγκόσµια Τουριστική 

αγορά, τόσο σε επίπεδο B2B όσο και σε B2C. 

 Οι Hotel Experts της Hotelier Academy µελετούν προσεκτικά το κάθε ξενοδοχείο, εντοπίζοντας τα δυνατότερά του 
σηµεία. Στη συνέχεια, µέσα από απόλυτα στοχευµένες και εξειδικευµένες ερωτήσεις, αναδεικνύουν τη µοναδικότητα του 
κάθε καταλύµατος. Η λογική συνέντευξης που έχει το κάθε άρθρο, ενισχύει και την προσωπική προβολή των στελεχών 

του ξενοδοχείου, αφού τους προσδίδει µεγαλύτερη αξιοπιστία στην τουριστική αγορά και ενισχύει τη συνολική 
διαπραγµατευτική τους ικανότητα.  

Τα Hotel Stories αποτελούν ταυτόχρονα ένα δυναµικό υλικό ενίσχυσης των άµεσων πωλήσεων του ξενοδοχείου, αφού 
ενισχύουν σηµαντικά την αξιοπιστία του, είναι SEO optimized για να εµφανίζονται στις µηχανές αναζήτησης 

(όπως η Google), ενώ αποτελούν ένα ενδιαφέρον υλικό για τα social media του καταλύµατος.

Παραδείγµατα Άρθρων:

ΠΩΣ ΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ 
ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
Διαβάστε το άρθρο →

Grand Ferdinand Hotel 
Βιέννη, Αυστρία

ΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΝΕΙ 
ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΠΙΟ 

ΟΜΟΡΦΟΥΣ ΜΕ ΈΝΑ DETOX DINING 
CONCEPT  

Διαβάστε το άρθρο →

Hotel Castel Rundegg 
Μεράνο, Ιταλία

6 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 1 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ 
EVENT ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ GOURMET 

HOTEL ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  
Διαβάστε το άρθρο →

Radisson Blu Beach Resort 
Κρήτη

Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ (LADY IN 
RED), ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΣΤΟ SIAM 
KEMPINSKI HOTEL ΜΠΑΝΓΚΟΚ  

Διαβάστε το άρθρο →

Siam Kempinski Hotel Bangkok 
Μπαγκόγκ, Ταϊλάνδη



Τι Συµπεριλαµβάνεται;

Εύρεση 
Ξενοδοχειακής 
Θεµατολογίας  
Οι Hotel Experts της Hotelier 
Academy κάνουν µια ολοκληρωµένη 
έρευνα σε σχέση µε το Ξενοδοχείο σας  
και προτείνουν την ειδική 
θεµατολογία αλλά και τις στοχευµένες 
ερωτήσεις που θα αναδείξουν το 
κατάλυµά σας σε σχέση µε τον 
ανταγωνισµό.

Δηµιουργία SEO 
Optimized Άρθρου 
Η Hotelier Academy αναλαµβάνει τη 
δηµιουργία του άρθρου, µε 
ενδιαφέρον περιεχόµενο για τον 
ξενοδόχο και συµπεριλαµβάνοντας 
λέξεις-κλειδιά που ενισχύουν την 
εµφάνιση στις µηχανές αναζήτησης, 
όπως η Google. Το ειδικό τµήµα της 
Hotelier Academy κάνει επίσης 
συνολική επιµέλεια και ανάπτυξη των 
σχετικών απαντήσεών σας, για πιο 
δυναµική ανάδειξη του ξενοδοχείου 
σας.

Τοποθέτηση 
Sponsored 
Περιεχοµένου 
Μέσα στο άρθρο προστίθενται ειδικές 
ενότητες που προωθούν επιλεγµένα 
στελέχη του ξενοδοχείου σας, καθώς 
και ειδικές ενότητες στις οποίες η 
Hotelier Academy επεξηγεί τι 
ιδιαίτερο έχει εντοπίσει σχετικά µε το 
κατάλυµά σας.

Διανοµή στα Social 
Media της Hotelier 
Academy 
Το άρθρο δηµοσιεύεται στο Facebook, 
στο LinkedIn και στο Instagram της 
Hotelier Academy, ενώ λαµβάνει extra 
προώθηση στα remarketing κοινά*.

Αποστολή του Άρθρου 
µε Newsletter 
Το άρθρο αποστέλλεται µε Newsletter 
στους Subscribers της Hotelier 
Academy. 

Δείτε ένα Newsletter →  

Επίσης, το άρθρο θα 
συµπεριλαµβάνεται στο µηνιαίο 
newsletter της Hotelier Academy, µε 
τίτλο ‘Hotel Stories of the Month’.

2 41 3 5

*Τι είναι τα Remarketing Κοινά: Τα social media όπως Facebook και  Instagram, επιτρέπουν πλέον στις εταιρείες να προβάλλουν 
διαφηµίσεις όχι µόνο στο κοινό που τα ακολουθεί, αλλά και σε χρήστες που έχουν απλά επισκεφτεί το επίσηµο website τους. Η Hotelier 

Academy αξιοποιεί αυτά τα επιπλέον κοινά, προωθώντας τα άρθρα σας σε ένα ακόµη µεγαλύτερο κοινό υψηλής ποιότητας.

https://www.facebook.com/hotelieracademy.gr/
https://www.linkedin.com/company/hotelier-academy-greece
https://www.instagram.com/hotelieracademy/
https://mailchi.mp/hotelieracademy.gr/ena-xenodoxeio-sti-vieni-ginetai-gastronomiko-simeio-anaforas-tis-polis-608213?e=d6327b30ff


Οφέλη για Ξενοδοχεία

‣ Πιθανές άµεσες κρατήσεις από τους ίδιους τους ξενοδόχους, οι οποίοι αποτελούν ένα ιδιαίτερα ποιοτικό 
target group, το οποίο ταξιδεύει συνήθως σε περιόδους low season και επιλέγει ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας.

‣ Νέα συµβόλαια µε ταξιδιωτικούς πράκτορες που αναζητούν νέα ξενοδοχειακά προϊόντα, τα οποία διακρίνονται για 
την ποιότητα και τη µοναδικότητά τους.

‣ Επιπλέον δηµοσιότητα από τα µέσα ενηµέρωσης του κλάδου, που αναζητούν πρωτότυπο και καινοτόµο 
περιεχόµενο για να µοιραστούν µε το κοινό τους.

‣ Ενίσχυση του SEO του ξενοδοχείου σας, λόγω της παρουσίας του ξενοδοχείου σας στην υψηλού κύρους 
πλατφόρµα περιεχοµένου hotelieracademy.gr, που θεωρείται ποιοτική πηγή παραποµπής.

‣ Διασφάλιση καινοτοµίας του καταλύµατός σας, αφού η Hotelier Academy µπορεί σε ελάχιστο χρόνο να 
επικοινωνήσει σε ολόκληρη την Ξενοδοχειακή Αγορά µια καινούρια σας ενέργεια, και να ενηµερώσει τον 
ανταγωνισµό σας για κάτι που εσείς κάνατε πρώτοι.

http://hotelieracademy.gr


* Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.

✓ Προδιαγραφή Θεµατολογίας  
✓ Δηµιουργία του σχετικού άρθρου 
✓ Οπτικοποίηση του άρθρου µε εντυπωσιακές φωτογραφίες ή/και video 
✓ Δυναµική Προώθηση του άρθρου (µέσω posts στα social media της Hotelier Academy & 

newsletters σε ολόκληρη την Ελληνική βάση δεδοµένων)

‣ Hotel Story Article

1000€/άρθρο

✓ Μετάφραση, Δηµοσίευση & Προώθηση και στην International edition της 
Hotelier Academy

+500€/άρθρο

Κόστος



Το Κοινό της  
Hotelier Academy

Το κοινό της Hotelier Academy προέρχεται κυρίως 
από τον Ξενοδοχειακό και Τουριστικό κλάδο.  

Συγκεκριµένα, τη Hotelier Academy ακολουθούν 
Ξενοδόχοι και υψηλόβαθµα στελέχη τουριστικών 
καταλυµάτων, καθώς και Επαγγελµατίες του ευρύτερου 
τουριστικού κλάδου, όπως Travel Agents, Αρχιτέκτονες, 
Σύµβουλοι, Επενδυτές κ.λπ.



Δηµογραφικά Στοιχεία

3%
11%

20%

66%

Hoteliers
Travel Agents
Industry Professionals
Undefined

ανά κατηγορία

ανά θέση

66%

34%

High-Level employees (management departments)
Decision Makers (hotel owners, general managers, editors in chief, contract managers)

ανά ηλικία

11%

72%

14%
3%

18-24
25-34
35-54
55+

75.000 UNIQUE  
HOSPITALITY PROFESSIONALS

37.000 UNIQUE HOTELS  
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ HOTELIER ACADEMY

Greece 
Italy  

Spain  
France 

Indonesia  
Portugal 
Thailand  

USA 
China 

Switzerland  
Philippines  
Cambodia  
Vietnam 

Brazil 
Sri Lanka 

Peru 
Mexico 
Austria  
Sweden  
Cyprus  

Hungary 
Netherlands 

Germany  
Turkey 

UK 
Belgium 
Malaysia 

Chile 
Argentina  
Myanmar   

Czech 
Republic  
Ireland 

Dominican 
Republic  
Croatia 

Singapore 
Iceland  

Maldives 
India 
Japan 
Israel 

South Africa 
Laos   

Denmark



www.hotelieracademy.gr | www.hotelieracademy.org

http://www.hotelieracademy.gr
http://www.hotelieracademy.org

