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Στο TIME TO SMILE ARTEMIS HOTEL, εργαζόμαστε καθημερινά ώστε το

ξενοδοχείο μας να γίνεται πιο υπεύθυνο απένανντι στο περιβάλλον και την

κοινότητα.

Το 2018 ήταν χρονιά που στιγματίστηκε από πολλές επιτυχίες στους

τρεις πυλώνες του Responsible business προγράμματος μας:

• Σκέψου τον πλανήτη– μειώνοντας το αποτύπωμα μας στο περιβάλλον

• Σκέψου τους ανθρώπους – φροντίζοντας για την υγεία και ασφάλεια των

επισκεπτών και εργαζομένων

• Σκέψου μαζί –με σεβασμό για τα κοινωνικά και ηθικά ζητήματα στην επιχείρηση

και την κοινότητα στην οποία δρούμε.

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ:



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γνωρίζουμε ότι οι

δραστηριότητες μας έχουν

άμεση επίδραση στο

περιβάλλον και γι’αυτό το

λόγο προσπαθούμε να την

μειώσουμε μέσω διαφόρων

πρωτοβουλιών:



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

Πιστεύουμε στην υπεύθυνη

χρήση νερού και προσπαθούμε

να μειώσουμε τα λύματα και να

αυξήσουμε την

επαναχρησιμοποίηση.



ΝΕΡΟ (ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΝΥΧΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ)

2017249

2018281



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μειώνουμε το μέγεθος των

αποβλήτων που παράγει η

επιχείρησέ μας όσο μπορούμε

και το διαχειριζόμαστε

υπεύθυνα, διαχωρίζοντας τα

απόβλητα ώστε να

ανακυκλωθούν.



ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΝΥΧΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ)

2017

ΤΑΦΗ/ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

0,16

2018

ΤΑΦΗ/ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

0,17

2017

ΧΑΡΤΙ

0,030

2018

ΧΑΡΤΙ

0,030

2017

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

0,01

2018

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

0,01

2017

ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟ

0,009

2018

ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟ

0,010



Εργαζόμαστε με αποδοτικό

εξοπλισμό ώστε να

μειώσουμε την ενεργειακή

κατανάλωση του

ηλεκτρισμού και καυσίμων.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (KWH ΑΝΑ ΝΥΧΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ )

2018

2017
9,40

9,79



LPG (ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΝΥΧΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ)

2018

2017

0,10

0,10



DIESEL (ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΝΥΧΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ)

2018

2017
0,10

0,29



ΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΝΑ ΝΥΧΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ)

2018

2017

1,59

1,30



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η δέσμευση του TIME TO SMILE

ARTEMIS HOTEL’s για την

κοινωνία αφορά την υποχρέωση

του προς τους πελάτες,

εργαζόμενους και την κοινότητα

στην οποία βρίσκεται και

λειτουργεί η επιχείρηση. Πρέπει

να συμμορφώνεται με το μέγιστο

σεβασμό και με ακεραιότητα.



ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στο TIME TO SMILE ARTEMIS HOTEL, έχουμε πάντα την ικανοποίηση των

πελατών ως προτεραιότητα, αφού είναι η βάση της επιτυχίας της

επιχείρησης μας.



ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

51%
ΠΟΛΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ
ΠΕΛΑΤΕΣ

40%ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ
ΠΕΛΑΤΕΣ



ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ενσωματωνόμαστε με την κοινωνία του νησιού της Κω, συνεισφέροντας στην

βελτίωση του και ενισχύοντας την ευεξία του μέσω κοινωνικών έργων.


