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Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E., της οποίας η παραγωγική διαδικασία έχει πιστοποιη-
θεί, σύμφωνα με το ISO9001, από το έγκριτο Γερμανικό Ινστιτούτο Πιστοποίησης TUV 
CERT και είναι η μοναδική, αμιγώς ελληνική επιχείρηση, παραγωγής ηλεκτρονικών 
συστημάτων ασφαλείας, που κατέκτησε την Ευρωπαϊκή Διάκριση Επιχειρήσεων, στο 
πλαίσιο του EFQM Levels of Excellence, πρόσφατα πιστοποιήθηκε και κατά ΕΛΟΤ 
1801/OHSAS 18001. 
Η EUROCERT - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. αποφάσισε 
τη χορήγηση του «Πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας» 
στην Εργασία, στην OLYMPIA ELECTRONICS, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 
(OHSAS 18001). Η εταιρία κατέχει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις με βάση τα Ευ-
ρωπαϊκά πρότυπα και σε συνεργασία με έγκριτα ινστιτούτα πιστοποίησης της Ελλάδας 
και άλλων χωρών. Εξάλλου, πρόσφατα εγκαινιάστηκε ένα νέο κατάστημα από την α-
ντιπρόσωπο της OLYMPIA ELECTRONICS A.E.  «VICTORIA - CAVO SPIRO», με ιδιοκτήτες 
τους κυρίους Spiro και Alexandro Cavo, στα Τίρανα της Αλβανίας. Το νέο κατάστημα 
είναι αποκλειστικό σημείο πώλησης των προϊόντων της OLYMPIA ELECTRONICS A.E., 
η οποία ενισχύει έτσι σημαντικά το δίκτυό της σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία και 
εκτός Ελλάδος. 
Οι δύο εταιρίες, VICTORIA και OLYMPIA ELECTRONICS A.E., διατηρούν άριστη συνερ-
γασία τα τελευταία χρόνια και με αυτήν τους την κίνηση προσπαθούν να καλύψουν 
πλήρως τις ανάγκες της αλβανικής αγοράς σε φωτισμό ασφαλείας και πυρανίχνευση. Στα εγκαίνια του νέου καταστήματος της εταιρίας 
VICTORIA παρευρέθηκε πλήθος εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης των Τιράνων καθώς και πλήθος ηλεκτρολόγων και εγκατα-
στατών, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πλούσια γκάμα των προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτει. Η OLYMPIA 
ELECTRONICS A.E. συνεχίζει την ανοδική της πορεία με επέκταση του δικτύου πωλήσεών της στις 72 χώρες που έχει δυναμική παρουσία.

OLYMPIA ELECTRONICS A.E.: Εγκαίνια στην Αλβανία και πιστοποίηση 
για το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία 

«SecureShop» λειτουργικά Web Sites ξενοδοχείων στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης
H SecureShop, με την πολυετή της εμπειρία στο χώρο των ηλεκτρονικών κρατήσεων, παρου-
σιάζει μια νέα πρόταση για το σχεδιασμό σύγχρονων web sites ξενοδοχείων (ή οποιασδήποτε 
τουριστικής επιχείρησης), τα οποία είναι απόλυτα εναρμονισμένα με τις σύγχρονες διεθνείς 
προδιαγραφές brand establishment, λειτουργικότητας, σχεδιασμού και on-line κρατήσεων. 
Τα web sites είναι δυναμικά, πολυγλωσσικά και εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα εργαλεία δια-
χείρισης, τα οποία αποσκοπούν στη μέγιστη απόδοση των πωλήσεων από το internet. Το πε-
ριβάλλον διαχείρισης είναι κοινό με το σύστημα κρατήσεων Hotel Edition. Ο σχεδιασμός των 
ιστοσελίδων πραγματοποιείται από εξειδικευμένους σχεδιαστές για κάθε ξενοδοχείο χωριστά, 
μετά από ειδική μελέτη αναγκών. Παράλληλα, κατάφερε την προώθηση των web sites στις πρώ-
τες θέσεις κορυφαίων μηχανών αναζήτησης όπως η Google (hotel thessaloniki στο Google). 
Τα πρώτα ξενοδοχεία που χρησιμοποιούν τα νέα web sites είναι τα Egnatia Hotel, Royal Hotel, 
Aegeon Hotel στη Θεσσαλονίκη, Gagou Beach στη Σάμο, Ληθάνεμον στη Σκόπελο, Μενελαίς στην Καρδίτσα και ακολουθούν τα 
Egnatia Palace, Minerva Premier, Le Palace, Vergina στη Θεσσαλονίκη, Lindos Blu στη Ρόδο και Anthemus Sea στη Χαλκιδική. 
Η προώθηση στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης είναι παροχή που προσφέρεται δωρεάν, με το σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση του web site και τα αποτελέσματα είναι θεαματικά, τόσο στις πωλήσεις όσο και στην εξοικονόμηση μεγάλου κεφαλαίου, για 
προώθηση του εταιρικού web site.
Παράλληλα, άλλη μια επιτυχία της SecureShop, έρχεται να προστεθεί στον κατάλογο των μεγάλων ονομάτων που την εμπιστεύονται. 
Το υπερσύγχρονο LINDOS BLU στην Ρόδο επιλέγει την τεχνολογία SecureShop. Το LINDOS BLU είναι το νέο πολυτελές boutique ξε-
νοδοχείο πέντε αστέρων στη Λίνδο της Ρόδου και αποτελεί το δεύτερο ξενοδοχείο του ομίλου μετά το LINDOS MARE που απλώνεται 
σε μια ολόκληρη πλαγιά. Το αρχιτεκτονικό αριστούργημα LINDOS BLU με την πανοραμική θέα στη μεσόγειο απευθύνεται κυρίως σε 
ζευγάρια, προσφέροντας πολυτελή διαμονή με ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.
Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας και αξιοποίησης του Hotel Edition στο Lindos Mare, η συνεργασία με την SecureShop συνεχίζεται και 
στο LINDOS BLU, αυτή τη φορά σε μεγαλύτερο επίπεδο. Η SecureShop θα αναλάβει το σχεδιασμό του νέου web site, την προώθηση 
του στις μηχανές αναζήτησης, τις διαφημιστικές καμπάνιες στο internet ώστε το σύστημα κρατήσεων Hotel Edition να έχει τα μεγαλύ-
τερα δυνατά αποτελέσματα στις πωλήσεις μέσω του internet.


