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Κυκλοφόρησε το τεύχος Νοεμβρίου 2018
του περιοδικού «Ξενοδόχος»

Ο ΠΑΣΥΞΕ εστιάζει στην εκπαίδευση,
την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Η στροφή της τουριστικής βιομηχανίας στην καινοτομία, την τεχνολογία, την
εκπαίδευση, καθώς και το κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑΣΥΞΕ, προβάλλονται μεταξύ
άλλων μέσα από το νέο τεύχος του περιοδικού «Ξενοδόχος» (Νοέμβριος 2018).

Το κύριο θέμα της έκδοσης παρουσιάζει την ημερίδα που διοργάνωσε ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Ξενοδόχων, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα ERASMUS+ υπό τον τίτλο «Συνεργάτης-Εργοδότης για τα
Ξενοδοχειακά και τον Τουρισμό» (Employer Programme for Hospitality and
Tourism). Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ΠΑΣΥΞΕ, Ζαχαρία Ιωαννίδη,
σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη και συστηματοποίηση της συνεργασίας
μεταξύ των ξενοδοχειακών/τουριστικών επιχειρήσεων, των τριτοβάθμιων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προσφέρουν προγράμματα στα ξενοδοχειακά και τον
τουρισμό και των φοιτητών τους, μέσα από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό
πρόγραμμα Συνεργάτη Εργοδότη, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της
ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας.

Στο νέο τεύχος φιλοξενείται, επίσης, άρθρο του προέδρου του ΠΑΣΥΞΕ, Χάρη
Λοϊζίδη, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 2018, όπου αναλύεται
η σημασία της εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών στον τουριστικό τομέα, οι
ευκαιρίες που δημιουργούνται για καινοτόμες λύσεις και στην προετοιμασία του
κλάδου για το μέλλον.

Ειδική αναφορά γίνεται στο περιοδικό και για τις ευχαριστίες της υπουργού
Τουρισμού της Ελλάδας Έλενα Κουντουρά, για την εισφορά του ΠΑΣΥΞΕ, ύψους
€100.000, για την ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές
του καλοκαιριού στην ανατολική Αττική.

Ο «Ξενοδόχος» είναι το επίσημο περιοδικό του Παγκύπριου Συνδέσμου
Ξενοδόχων. Εκδίδεται τρεις φορές τον χρόνο, και διανέμεται σε αξιωματούχους του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ηγετικά στελέχη του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε
όλα τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ, διευθυντές ξενοδοχείων, ιδιοκτήτες εστιατορίων,
εταιρείες εφοδιασμού του ξενοδοχειακού τομέα, ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικές
εταιρείες και άλλους. Αναρτάται, επίσης, στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΞΕ.
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