


Η Τράπεζα Πειραιώς
δίπλα σε κάθε
τουριστική επιχείρηση
Στην Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός 
αποτελεί πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, είμαστε δίπλα σε όλους εσάς που έχετε μία 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση και δραστηριοποιείστε στον 
κλάδο του Τουρισμού.

  Πώς μπορώ να διαχειριστώ αποτελεσματικά την 
επιχείρησή μου;
  Πώς μπορώ να ξεχωρίσω από τους ανταγωνιστές μου; 
  Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση σε αναπτυξιακά 
κονδύλια, για να εξελίξω την επιχείρησή μου και να 
διασφαλίσω ρευστότητα;
  Πώς μπορώ να εκσυγχρονίσω την επιχείρησή μου;
  Πώς μπορώ να προστατεύσω την επιχείρησή μου από 
κινδύνους;

Γνωρίζουμε
τις ανησυχίες και τους
προβληματισμούς σας



Ο προσωπικός σας
συνεργάτης
Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι στις επιχειρηματικές 
ανάγκες σύμβουλοί μας συνεργάζονται μαζί σας τακτικά, 
αναλύοντας την επιχείρησή σας σε βάθος, ώστε να σας 
προσφέρουν υπεύθυνες λύσεις που σας βοηθούν να 
βελτιώσετε την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής 
σας, αλλά και να την εξελίξετε περαιτέρω.

Με γνώμονα τις ανάγκες και τις προκλήσεις των 
επιχειρήσεων Τουρισμού, σας προσφέρουμε μία 
ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών για 
την επιχείρησή σας, το ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360Ο.
To ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360Ο, σας βοηθάει να:

  Διαχειρίζεστε την επιχείρησή σας
 Κάνετε την επιχείρησή σας πιο ανταγωνιστική
 Αναπτύξετε την επιχείρησή σας
 Αποκτήσετε τεχνογνωσία
 Εξασφαλίσετε την επιχείρησή σας

Σχεδιάσαμε το 

αποκλειστικά για σας!



ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ1



Για να έχετε πάντα τον βέλτιστο έλεγχο των 
ταμειακών ροών σας - συγκεντρώνοντας τις 
εισροές και εκροές σας σε ένα λογαριασμό - και 
την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ρευστών 
διαθεσίμων σας, σας προσφέρουμε:

     Προνομιακό κλιμακούμενο επιτόκιο 1%  
στο λογαριασμό όψεως για ποσά άνω  
των €5.000

  Δωρεάν έκδοση μπλοκ επιταγών 
& επεξεργασία επιταγών

  50% έκπτωση σε εισερχόμενα εμβάσματα (€) 
καθώς και σε εξερχόμενα εμβάσματα 
(€ και ξένο νόμισμα) μέσω του δικτύου 
καταστημάτων 

  Δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής τραπεζικής (winbank)

   Δωρεάν διενέργεια της μισθοδοσίας των 
υπαλλήλων σας. Και επιπλέον, χωρίς κόστος για 
εσάς, τους προσφέρουμε: 

    Προνομιακό επιτόκιο στο λογαριασμό              
 μισθοδοσίας τους

    Ειδική τιμολόγηση σε μια σειρά προϊόντων  
και υπηρεσιών

  Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διοικητικής 
και λογιστικής παρακολούθησης μισθοδοσιών 
με έκπτωση 25% καθώς και δωρεάν 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή 
της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, 
μέσω της θυγατρικής εταιρίας Πειραιώς 
ACT Services (Αφορά σε επιχειρήσεις που 
απασχολούν περισσότερους από 30 υπαλλήλους)
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ



  Εξαιρετικά ανταγωνιστικές προμήθειες 
στην αποδοχή καρτών

  Παροχή τερματικού αποδοχής καρτών  
EFT/POS, τελευταίας τεχνολογίας

  Αποδοχή καρτών της China Union Pay 
με προνομιακή τιμολόγηση ≤ 1,8% 

  Έως και μηδενική προμήθεια για εκτός 
ευρώ κάρτες (DCC)

  24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
για τις επιχειρήσεις

   Οι πλέον σύγχρονοι μηχανισμοί για αποδοχή 
καρτών και από e-shops, τηλέφωνο 
(virtual POS)

  Δυνατότητα είσπραξης λογαριασμών π.χ. ΔΕΚΟ, 
τηλεφωνίας από το τερματικό καρτών μέσω 
του easypay point

   Προνομιακές τιμές σε μακροχρόνιες μισθώσεις 
(Leasing) στόλων αυτοκινήτων, σε συνεργασία 
με την AVIS
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ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ
ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ2

 Σας δίνουμε τη δυνατότητα προβολής της 
επιχείρησής σας, μέσω ένταξης στο yellowday,
της νέας πρωτοποριακής υπηρεσίας online αγορών 
του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

 Προβολή σας στο πελατολόγιο της Τράπεζας

  Άμεση διαφήμιση μέσω των προωθητικών 
ενεργειών της υπηρεσίας

  Στοχευμένη επικοινωνία μέσω των μηχανισμών 
προσωποποίησης & των προωθητικών 
ενεργειών του yellowday



ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ
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Εντοπίζουμε τις ευκαιρίες που είναι κατάλληλες για 
τα σχέδια ανάπτυξης και εξέλιξης της επιχείρησής 
σας και σας δίνουμε πρόσβαση σε πηγές 
ρευστότητας για τη χρηματοδότησή τους βάσει της 
πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς.

  “Επιχειρείν Ανοικτό Κεφάλαιο Κίνησης”, για την 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών ρευστότητας, και

  Πειραιώς Green Επιχειρείν με σκοπό την 
ενεργειακή αναβάθμιση της επιχείρησής σας.

Δύο μοναδικά προγράμματα που σας προσφέρουν:

    Ευελιξία στον τρόπο πληρωμής 

    Προνομιακή τιμολόγηση δαπανών εξέτασης 

  Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, 
κατάλληλα για τον κλάδο του Τουρισμού 
(JEREMIE, ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
και IFG)

  Εξειδικευμένο πακέτο χρηματοδότησης, 
μοναδικό στην Ελλάδα, για τις επιχειρήσεις 
που υλοποιούν επενδύσεις με τη στήριξη 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή του εκάστοτε 
αναπτυξιακού νόμου

  Έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με δράσεις 
του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 

  Δυνατότητα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών,  
με προνομιακή τιμολόγηση

  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για ένταξη στον 
εκάστοτε αναπτυξιακό νόμο και στα ευρωπαϊκά 
προγράμματα

ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ



ΑΠΟΚΤ4

  Βελτιστ ιαχείρισης 
της Τουριστικής σας Μονάδας

  Βέλτιστες πρακτικές εξ ιας 
για ξενοδοχει

  Προετ ία της επιχείρησής σας για την 
ετοχή και λήψη πιστοποίησης του 

Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχ
Αριστείας EFQM

  Εκ τα 
(Οργάνω ιαχείριση Τουριστικών Μονάδων, 
Digital Marketing, Jump Start your idea in 
Tourism, Jump Start your idea in e-Commerce, 
Αγροτουρι οτουρι

κπαιδευτικά 
τ λευτικές υπηρεσίες 

µέσω της θυγατρικής Κέντρο Βιώσιµης 
Επιχειρηµατικότητας Εξέλιξη που 
ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες 
απαιτήσεις.



ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ5

Σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές 
εταιρείες, σας προσφέρουμε σύγχρονα 
προγράμματα ασφάλισης, ειδικά για εσάς που 
δραστηριοποιείστε στον κλάδο του Τουρισμού:  

  Υπηρεσίες Ιατρικής Βοήθειας προς τους 
πελάτες σας, με ιδιαίτερα μικρό κόστος

  Ασφάλιση ενοικιαζόμενων δωματίων / 
ξενοδοχειακών μονάδων 

  Προστασία για ζημιές και βλάβες σε τρίτους με: 

    Δυνατότητα να διαμορφώσετε τις καλύψεις 
και το ύψος αποζημίωσης

   Δυνατότητα να εντάξετε πρόσθετα μέλη στην 
ασφάλεια, όπως οι υπάλληλοί σας

   Χαμηλά ασφάλιστρα και εκπτώσεις, καθώς 
και καταβολή μέχρι και σε 12 άτοκες 
μηνιαίες δόσεις, με χρήση πιστωτικής 
κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς



Το νέο ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360O είναι διαθέσιμο σε Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού.
Τα ειδικά προνόμια ισχύουν έως 31/12/2015

Τα προσφερόμενα από την Τράπεζα προϊόντα και υπηρεσίες 
παρέχονται υπό τους περιορισμούς που τίθενται από το εκάστοτε 
ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως κατά τη 
διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων ελέγχων κίνησης κεφαλαίων 
(capital controls)

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360ο 
στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, στο Τ. 18 28 38  
και στο www.piraeusbank.gr




