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1.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας



Τί αλλάζει στην Πυραμίδα 
αναγκών του Maslow ?





Τα πάντα βασίζονται 
στην τεχνολογία!



Ότι υπάρχει πριν από τη γέννησή μας…
το θεωρούμε δεδομένο!

Ο νόμος της τεχνολογικής εξέλιξης



Οτιδήποτε εφευρεθεί ή κατασκευαστεί πριν 
κλείσουμε τα 30… θεωρείται ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ!

Ο νόμος της τεχνολογικής εξέλιξης



Ο νόμος της τεχνολογικής εξέλιξης

Όταν περάσουμε τα 30, οποιαδήποτε τεχνολογική 
εξέλιξη μοιάζει να είναι… «δαιμονική»!



Στην αρχή…

Τεχνολογική Εξέλιξη - μοτέρ

μπορούσαμε να μετρήσουμε με τα 
δάχτυλα του ενός χεριού τα 
αντικείμενα με μοτέρ που είχαμε
στην κατοχή μας.



Κάποια στιγμή… χάσαμε το 
μέτρημα!

Τεχνολογική Εξέλιξη - μοτέρ



Στη συνέχεια…

Τεχνολογική Εξέλιξη - microchip

μπορούσαμε να μετρήσουμε με 
τα δάχτυλα του ενός χεριού πόσα 
αντικείμενα με microchip είχαμε 
στην κατοχή μας.



Μέχρι που… χάσαμε και 
πάλι το μέτρημα!

Τεχνολογική Εξέλιξη - microchip



Μέχρι χθες…

Τεχνολογική Εξέλιξη - internet

μπορούσαμε όλοι να 
υπολογίσουμε πόσες συσκευές 
μας συνδέονται στο διαδίκτυο.



Internet of Everything

“Σήμερα,

χάσαμε το μέτρημα…γιατί τα 
πάντα συνδέονται με το 

Internet”



2.
Τι θέλει ο πελάτης –
τι κερδίζει ο ξενοδόχος



ΔΕΔΟΜΕΝΑ

» Κρεβάτι

» Σεντόνια

» Πετσέτες

» Σαπούνια

» Τηλεόραση

» Τηλέφωνο

Πελάτης

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

» Ενημέρωση

» Διασκέδαση

» Επικοινωνία

» Αυτονομία – Αυτοματισμοί

» Wi-Fi

» Internet of Things



το 62%θέλει να παραγγέλνει room 

service ή άλλες υπηρεσίες από τη mobile συσκευή 
του

Ενημέρωση

Room Service

*StayNTouch & MCD Partners Study



το 55%θέλει να μπορεί να 

διαχειρίζεται το λογαριασμό του μέσα από το κινητό 

& το 76% θέλει να πληρώνει 

αυτόματα μέσω της mobile συσκευής του

Ενημέρωση

Καιρός
Πτήσεις 

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Billing

*Hospitality Technology’s 2017 Costumer 
Engagement Technology Study 



το35%είναι πιο πιθανό να αγοράσει 

κάποιο προϊόν ή υπηρεσία του ξενοδοχείου μέσω 
mobile εφαρμογής ή της τηλεόρασης

Διασκέδαση

Αγορά προϊόντων 

*Hospitality Technology’s 2017 Costumer 
Engagement Technology Study 



75%των επισκεπτών δηλώνει ότι θέλει 

να χρησιμοποιεί in-room entertainment κατά τη διάρκεια 
της διαμονής του

το21%θέλει να μπορεί να συνδεθεί με 

τους λογαριασμούς του σε Netflix & YouTube στην 
τηλεόραση του δωματίου

Διασκέδαση

Smart TVs 

*Oracle Hospitality-Phocuswright Study 
“Creating the Coveted Hotel Guest Experience”



το38% των επισκεπτών 

εμπιστεύονται τις προτάσεις του concierge, ενώ 

το68% θέλει οι προτάσεις του 

concierge να του αποστέλλονται στο κινητό του

Επικοινωνία

Mobile concierge

*StayNTouch & MCD Partners Study



το46% των επισκεπτών 

δηλώνουν ότι η εμπειρία διαμονής γίνεται πιο 
ευχάριστη μέσα από τη χρήση διαδραστικών info 
kiosk

Επικοινωνία

Digital Signage

*Hospitality Technology’s 2017 Study 
“Enabling the Smart Hotel Experience” 



το 35% θέλει να μπορεί να 

προγραμματίσει την ώρα που θα καθαριστεί το δωμάτιό του, 

ενώ το 41% θα ήθελε να ενημερώνεται με 

ένα notification στο κινητό του για την κατάσταση του 
δωματίου του

Επικοινωνία

Υπηρεσία Καθαριότητας 
Δωματίου

*Oracle Hospitality-Phocuswright Study 
“Creating the Coveted Hotel Guest Experience”



το54%θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να 

μπορεί να διαχειρίζεται αυτοματισμούς μέσα από mobile 
συσκευές

Αυτοματισμοί - Αυτονομία

Φωτισμός
Στόρια

Θερμοκρασία Δωματίου 

*Hospitality Technology’s 2017 Costumer 
Engagement Technology Study 



το 65%δηλώνει ότι ένα μοντέρνο ξενοδοχείο 

με ηλεκτρονικές κλειδαριές, έξυπνο φωτισμό και 
αυτοματισμούς δωματίου, παρέχει καλύτερη εμπειρία διαμονής, 

ενώ το 43%θα επισκεπτόταν πιο συχνά ένα 

smart ξενοδοχείο

Αυτοματισμοί - Αυτονομία

Φωτισμός
Στόρια

Θερμοκρασία Δωματίου 

*Oracle Hospitality Study “Hotel 2025”



το 73%δηλώνει ότι είναι πολύ σημαντικό 

οι διαδικασίες του check in / check out να απλοποιηθούν και 
να μειωθεί ο χρόνος αναμονής στην reception

Mobile Check in & Check out από 
το smartphone του επισκέπτη 

Αυτοματισμοί - Αυτονομία

*StayNTouch & MCD Partners Study



το60%θα προτιμήσει ένα ξενοδοχείο που 

παρέχει υπηρεσίες mobile check in & ψηφιακό κλειδί, ενώ το 

64%δηλώνει ότι θέλει να χρησιμοποιεί το 

κινητό του για να ανοίγει την πόρτα του δωματίου 

Mobile Key 

Αυτοματισμοί - Αυτονομία

*StayNTouch - MCD Partners Study & 
OpenKey Study



το89%θα κάνει κράτηση σε ένα 

ξενοδοχείο μόνο αν παρέχει αξιόπιστο Wi-Fi

τo 82%θέλει να μπορεί να έχει καλή 

σύνδεση στο δωμάτιο

Wi-Fi

Γρήγορη αξιόπιστη σύνδεση
Αδιάληπτη υπηρεσία σε 

όλους τους χώρους
Δυνατότητα upgrade της 

σύνδεσης με λογικό κόστος 
Captive Portal

*Hospitality Technology’s 2017 Costumer 
Engagement Technology Study & Oracle 
Hospitality-Phocuswright Study “Creating the 
Coveted Hotel Guest Experience”



το65%ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει 

κάποιον εύκολο τρόπο για να συνδεθεί στο internet

Wi-Fi

Γρήγορη αξιόπιστη σύνδεση
Αδιάληπτη υπηρεσία σε 

όλους τους χώρους
Δυνατότητα upgrade της 

σύνδεσης με λογικό κόστος 
Captive Portal

*Oracle Hospitality-Phocuswright Study 
“Creating the Coveted Hotel Guest Experience”



38% των επισκεπτών θα γράψει 

κριτική σε κάποια online πλατφόρμα, ενώ το 

35% θα γράψει την κριτική κατά τη 

διάρκεια της διαμονής του

Wi-Fi

Γρήγορη αξιόπιστη σύνδεση
Αδιάληπτη υπηρεσία σε 

όλους τους χώρους
Δυνατότητα upgrade της 

σύνδεσης με λογικό κόστος 
Captive Portal

*Oracle Hospitality-Phocuswright Study 
“Creating the Coveted Hotel Guest Experience”



το42%θέλει να μπορεί να συνδέει 

εύκολα τις mobile συσκευές του με την τηλεόραση 
στο δωμάτιο

Internet of Things

TV & mobile integration 

*Hospitality Technology’s 2017 Costumer 
Engagement Technology Study 



το47%των καταναλωτών δηλώνει ότι οι 

προωθητικές καμπάνιες που βασίζονται σε προηγούμενες 
καταναλωτικές συμπεριφορές θα βελτιώσουν την εμπειρία 
τους

Internet of Things

Artificial intelligence για
καμπάνιες marketing 

*Oracle Hospitality Study “Hotel 2025”



το 56%ενδιαφέρεται να υπάρχει τρόπος 

επικοινωνίας με τη reception μέσω του κινητού και της 
τηλεόρασης στη δική του γλώσσα

Internet of Things

Personalization

*Oracle Hospitality-Phocuswright Study 
“Creating the Coveted Hotel Guest Experience”



Τι κέρδος έχει ο ξενοδόχος;



Αύξηση Πωλήσεων 

Μπορείτε να αυξήσετε τις πωλήσεις σας +19% 
σε υπηρεσίες SPA & +27% σε εστιατόρια & 

μπαρ, μέσα από το iLUMIO!

Τα οφέλη του ξενοδόχου…



Αύξηση Πωλήσεων 

Παρουσιάστε αποδοτικότερα όλη τη γκάμα των βίντεο και των 
ταινιών αλλά και των προσφορών του ξενοδοχείου σας και 

κερδίστε: +17% στο Video on Demand & 

+21% σε λοιπές παροχές

Τα οφέλη του ξενοδόχου…



Αύξηση Κρατήσεων

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες αυξάνουν τις 

κρατήσεις +3%, ενώ κάνουν πιο 

εύκολη την επιστροφή των πελατών σας αφού 
προσφέρουν «αποκλειστική» κράτηση και 
υπηρεσίες loyalty.

Τα οφέλη του ξενοδόχου…

Χωρίς 

ενδιάμεσους



» Μείωση του λειτουργικού κόστους

» Αύξηση των κερδών μέσα από στοχευμένες 
καμπάνιες

» Αύξηση της αποδοτικότητας του προσωπικού

» Προσέλκυση περισσότερων δυνητικών πελατών

» Σύνδεση με τα συστήματα PMS και BMS του 
ξενοδοχείου

Τα οφέλη του ξενοδόχου…



Η λύση για εσάς;

Πελάτης
Ζητούμενο = 
Τεχνολογία!

Smart Hotel 
by Euroaxes



iLUMIO 
Mobile Concierge
Η εφαρμογή για κινητές συσκευές σας επιτρέπει 
να διαχειρίζεστε την σχέση  με τους πελάτες σας

σε κάθε στάδιο, από την κράτηση, κατά το check-in 

και όλη την διαμονή, μέχρι το check-out και το 
ταξίδι της επιστροφής. 

Place your screenshot here



Place your screenshot here

iLUMIO 
Mobile Concierge
Το iLUMIO mobile είναι ο πιο εύκολος 
τρόπος για να αυξήσετε την εμπειρία 
διαμονής του πελάτη, μειώνοντας 
παράλληλα τα λειτουργικά κόστη του 
ξενοδοχείου



iLUMIO
Valet
Διαχειριστείτε όλους τους 
αυτοματισμούς του δωματίου 
μέσω tablet.



iLUMIO TV
Το iLUMIO TV συνδέεται με την 
τηλεόραση του δωματίου και 
λειτουργεί ως multimedia, 
entertainment και information 
center για τους πελάτες σας. 



THANKS!
Any questions?
You can find us at                  Smart Room 

Booth 22

Smart Hotel… Τhe only way!


