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Για το ξενοδείο σας, αναλαμβάνουμε τα πάντα.

Εσείς φέρτε απλά τα έπιπλα!!!
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ΟΜΙΛΟΣ
GLOBILED

GlobiLED

… Φωτίζουμε

ΕΤΥΤ

…Εξοπλίζουμε!

Τ&Τ

…Κατασκευάζουμε!

GLOBITEL

…Δίνουμε λύσεις στις 
τηλεπικοινωνίες και 
την πληροφορική!



H T&T είναι ένας από τους δυναμικότερους 
κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα. 
Ιδρύθηκε το 1985 και δραστηριοποιείται επί 
30 χρόνια στο χώρο των δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων. 

Η Τ&Τ έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει  κάθε 
έργο στο σύνολό του, εκπονώντας τη μελέτη και 
συνεχίζοντας στην κατασκευή, μέχρι της πλήρους 
αποπερατώσεως του, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες 
κάθε πελάτη και με γνώμονα την ποιότητα στην 
παροχή των υπηρεσιών της.





Aποκλειστική αντιπροσώπευση των brands







Αντικατάσταση συμβατικού φωτισμού ξενοδοχειακών 
μονάδων με φωτιστικά LED εξοικονόμησης ενέργειας και 

αποπληρωμή με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “PAY AS YOU SAVE”



H σημασία και ο ρόλος του σωστού φωτισμού στα ξενοδοχεία

Σε μία έντονα ανταγωνιστική εποχή όπως η σημερινή, η αγορά των ξενοδοχείων έχει ανάγκη και 
πρέπει  να βρει νέους τρόπους προσέλκυσης πελατών και τουριστών για ανταποκριθεί στις 
πιέσεις της εγχώριας αγοράς και να ανταπεξέλθει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό των γειτονικών 
χωρών.

Αυτό σημαίνει ότι τα ξενοδοχεία πρέπει να λάβουν υπ’όψιν τους 2 βασικές παραμέτρους:

α. τη δημιουργία χώρων, για τους πελάτες τους, όπου το «φως» να δημιουργεί ηρεμία, 

ξεκούραση, άνεση, αναζωογόνηση, κατάλληλη ατμόσφαιρα, αρμονική ενσωμάτωση του 

φωτισμού στο αρχιτεκτονικό χώρο και στο φυσικό τοπίο.

β.  τη λειτουργικότητα των λαμπτήρων, τη διάρκεια ζωής και την εξοικονόμηση κατανάλωσης.



Η σπουδαιότητα των LED στον φωτισμό των ξενοδοχείων

Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται 
ευρέως στα ξενοδοχεία 
για γενικό φωτισμό 
είναι οι λαμπτήρες αλογόνου 
και σε κάποιες περιπτώσεις 
οι λαμπτήρες πυράκτωσης.



Η σπουδαιότητα των LED στον φωτισμό των ξενοδοχείων

Η νέα τεχνολογία λαμπτήρων LED και ειδικότερα οι λαμπτήρες GlobiLED

έχουν ανοίξει νέους δρόμους στον φωτισμό των ξενοδοχείων, 

σε κάθε χώρο…

από την ρεσεψιόν…

το lobby…

τα δωμάτια…

τους κοινόχρηστους χώρους…

τις πισίνες…

τον εξωτερικό φωτισμό των όψεων.



Η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση του κόστους του ρεύματος που πληρώνετε είναι 
μείζονος σημασίας για όλα τα ξενοδοχεία της χώρας, από το μικρότερο συγκρότημα ως το 
μεγαλύτερο 5στερο κι αυτό γιατί επιτυγχάνει τα εξής:

• Μείωση του κόστους λειτουργίας 

• Μείωση των ρύπων και άρα προστασία του περιβάλλοντος

• Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 95%

• Μεγάλη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων και άρα χαμηλό 

κόστος συντήρησης

• Υψηλή αποδοτικότητα, υψηλό επίπεδο φωτεινότητας 

και έντασης

• Χαμηλή εκπομπή θερμότητας

Η σημασία της εξοικονόμηση ενέργειας και στα ξενοδοχεία… 



Ας αναφέρω λίγα από τα πολλά πλεονεκτήματα των  λαμπτήρων LED της GlobiLED, ειδικά για το όφελος 
των ξενοδοχείων:

 διάρκεια ζωής έως και 100.000 ώρες. Αυτό σημαίνει μείωση του λειτουργικού κόστους και κόστους          
αντικατάστασης των λαμπτήρων. Επομένως, κάνετε  άψογα τη δουλειά σας σε lobby και διαδρόμους 
ξενοδοχείων όπου τα φώτα λειτουργούν πολλές ώρες, καθώς και σε υψηλής οροφές ή ειδικές 
κατασκευές, όπου η πρόσβαση για την αντικατάσταση λαμπτήρων είναι δύσκολη.

 Χαμηλή τάση λειτουργίας που σημαίνει ασφάλεια στη χρήση.

 Χαμηλή  κατανάλωση ρεύματος που σημαίνει οικονομία ρεύματος και μείωση κόστους.

 Χαμηλή  εκπομπή θερμότητας, οπότε αποτελούν ιδανική  λύση για φωτισμό πινάκων.

 Μεγάλη  αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία 
περιβάλλοντος που σημαίνει  ότι μπορουν να χρησιμοποιηθουν σε εξωτερικές εφαρμογές φωτισμού, 
σε προσόψεις ξενοδοχείων, κήπους και πισίνες.

Με τον LED φωτισμό, έχετε μόνον ΚΕΡΔΟΣ!



Για σκεφθείτε να έρθει κάποιος 

στο ξενοδοχείο σας και να αναλάβει

να σας αλλάξει τον συμβατικό φωτισμό 

με LED υψηλής τεχνολογίας 

ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ!

Σκεφθείτε τώρα κάποιος να αναλάβει όλο το κόστος για εσάς!



 Εμπιστευθείτε τη GlobiLED για τον 
φωτισμό του ξεδοχείου σας.

 Επωφεληθείτε από το ειδικό 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα

PAY AS YOU SAVE



Γιατί, η GlobiLED…

 Είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής φωτισμού LED που ειδικεύεται στον σχεδιασμό, 

την κατασκευή και τη διανομή σωμάτων LED υψηλής τεχνολογίας, με εμπορική 
δραστηριότητα σε πάνω από 13 χώρες.

 Έχει υλοποιήσει πάνω από 1.700 έργα LED στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς 
ομίλους της Χώρας:
Τράπεζες, Λιανεμπόριο, Supermarkets, Eργοστάσια, Εμπορικά Κέντρα,
Ξενοδοχεία,  Δήμους, κλπ.

 Έτσι, η GlobiLED διαθέτει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, 
την εκτέλεση και την αποπεράτωση έργων LED μεγάλης κλίμακας.





Eνδεικτικό Πελατολόγιο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ



Eνδεικτικό Πελατολόγιο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



Eνδεικτικό Πελατολόγιο



Project Gallery



Ξενοδοχειακές Μονάδες





















Το μυστικό της επιτυχίας μας

H, σε βάθος, γνώση του φωτισμού LED και η δυνατότητα να μπορούμε να επιτύχουμε το σωστό 
φωτιστικό αποτέλεσμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε επιχείρησης.

Η GlobiLED εγγυάται ότι μετά την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με LED μπορεί να 
επιτύχει:
1. Ίδιο χρωματισμό (ίδια Kelvin)
2. Ίδιο επίπεδο φωτεινότητας (ίδια Lux)
3. Ίδια φωτομετρία και φωτοδιάχυση (χωρίς σκιάσεις)
4. Ίδιο βαθμό χρωματικής απόδοσης (ίδιο CRI)



H GlobiLED διεθνώς



H διεθνής δραστηριότητα

Η GlobiLED δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία και εκτός συνόρων.  

Η τεράστια ποικιλία των φωτιστικών που παράγουμε καθώς και η άριστη ποιότητα 
των προϊόντων γενικότερα, μας καθιστούν εξαιρετικά ανταγωνιστικούς και σε αγορές άλλων χωρών. 

Κάποιες από τις χώρες που δραστηριοποιούμεθα είναι:
 Γερμανία
 Κύπρος
 Αγγλία
 Ουκρανία
 Τσεχία
 Βαλκάνια
 Μέση Ανατολή
Επίσης, η εταιρεία συμμετέχει σε πολλά προγράμματα CORDIS, όπως τα:  
HORIZON, EDISSON και GREEN ELEC.



Υποδομές και τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση έργων 
μεγάλης κλίμακας

Α. Υποδομές και Τεχνική Κατάρτιση
Για την επιτυχή υλοποίηση των έργων μεγάλης κλίμακας, η GlobiLED διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένο 
προσωπικό από 187 άτομα. 
Αναλυτικότερα, το προσωπικό αποτελείται από:

- Αρχιτέκτονες μηχανικούς με αξιόλογη εμπειρία στον εσωτερικό και  εξωτερικό φωτισμό, 
στη χρήση  προγραμμάτων εξομοίωσης επιπέδων φωτισμού και με γνώση των προτύπων 

οδοφωτισμού.

- Ηλεκτρολόγους-μηχανικούς, κάποιοι εκ των  οποίων είναι κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος   
σε  δίκτυα τηλεπικοινωνίας.

- Τεχνικούς, με εκπαίδευση και εμπειρία στην εφαρμογή εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού LED.



Υποδομές και τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση έργων 
μεγάλης κλίμακας

Α. Υποδομές και Τεχνική Κατάρτιση

• Η εταιρεία GlobiLED είναι αυτάρκης σε τεχνικό εξοπλισμό και διαθέτει 
δικά της ανυψωτικά μηχανήματα και καλαθοφόρους.  

• Η GlobiLED πληροί τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αφορούν εφαρμογές 
εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού.

• Στεγάζεται σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο 2.500τ.μ επί της  Λεωφόρου 
Βουλιαγμένης 287 και διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.



Υποδομές και τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση έργων 

μεγάλης κλίμακας



Υποδομές και τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση έργων 

μεγάλης κλίμακας

Β.  Γραμμή Παραγωγής
Η GlobiLED διαθέτει γραμμή παραγωγής στην οποία κατασκευάζει τα φωτιστικά LED με τις υψηλότερες 
προδιαγραφές παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου.  Το εργοστάσιο βρίσκεται στη διεύθυνση «B & D Βuilding, 
Pengzhou Industrial District, Fuyong Street Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China.



Υποδομές και τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση έργων μεγάλης 
κλίμακας



H Πρότασή μας: Αλλαγή του υφιστάμενου συμβατικού φωτισμού με φωτιστικά 
και λαμπτήρες GlobiLED και αποπληρωμή βάση της εξοικονόμησης ενέργειας 

Η αποπληρωμή του έργου γίνεται με μηνιαίες δόσεις, όπου:

- Έτσι με ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ & ΡΙΣΚΟ, επωφελείστε:

1. 20% κέρδος από την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια αποπληρωμής

2. 100% κέρδος από την εξοικονόμηση ενέργειας μετά την απόσβεση και για το 
υπόλοιπο προσδόκιμο χρόνο ζωής των λαμπτήρων LED (10 χρόνια).

3.   Δημιουργία θετικών ταμειακών ροών

4.   Μείωση του αποτυπώματος CO2 της επιχείρησης.



Γιατί GLobiLED

1. Εμπειρία και Τεχνογνωσία 1700 υλοποιημένων έργων φωτισμού LED σχεδόν σε όλους του μεγάλους ομίλους 
της χώρας.

2. Δοκιμαζομένους Συνεργάτες : Είδη έχουμε συνεργασία 2.5 Ετών με τον Σκλαβενίτη και 4 ετών με τον 
Μαρινόπουλο.  

3. Τεχνική και Οικονομική Επάρκεια Υλοποίησης Έργων Μεγάλης Κλίμακας και Πανελλαδικής Εμβέλειας .  
Ενδεικτικά:

-- 590 καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας 
– Αλυσίδα Καταστημάτων ΙΚΕΑ (Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία) 
– 47 Καταστήματα ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ (θυγατρική της Dixons)
– 34 Καταστήματα Public 
– Πολλές άλλες μικρότερες αλυσίδες όπως Καλογήρου, Tally, Hondos Center, BSB, κλπ.

4. Προϊόντα LED υψηλών Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και 
προδιαγραφές των καταστημάτων σας . 



Πιστοποιήσεις



Πιστοποιήσεις



4 Απλά Βήματα Συνεργασίας

Ευελπισθώντας, πως σας ΠΕΙΣΑΜΕ…

Σας υποβάλουμε τα επόμενα Βήματα Συνεργασίας μας: 
1. Η GlobiLED καταγράφει ανά κατάστημα τον  αριθμό και τον τύπο των λαμπτήρων καθώς και το

υφιστάμενο επίπεδο φωτεινότητας.

2. Σας υποβάλλουμε την τεχνοοικονομική προσφορά Pay as you Save ανά κατάστημα  με τους 
ισοδύναμους λαμπτήρες LED που θα παράγουν ακριβώς το ίδιο φωτιστικό αποτέλεσμα.

3. Εφόσον γίνει αποδεκτή η προσφορά, υπογράφεται η σχετική σύμβαση Pay as you Save
(μπορεί να αφορά ομάδες καταστημάτων).

4. Προχωράμε στην Υλοποίηση και Παράδοση του έργου.
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