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κοινωνικές ομάδες
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε, ο φορέας μας έχει δημιουργήσει στην ιστοσελίδα του www.setke.gr
την ενότητα «Τουριστικά Καταλύματα» (www.greekapartments.gr) και την ενότητα
«Ειδικές προσφορές διαμονής».
Η ενότητα «Τουριστικά Καταλύματα» (www.greekapartments.gr) σας παρέχει τη
δυνατότητα να προβάλλετε δωρεάν την επιχείρηση σας (περιγραφή, φωτογραφίες,
στοιχεία επικοινωνίας, τοποθεσία) καταχωρώντας τα στοιχεία της σε έξι γλώσσες
(ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ρώσικα).
Οι δυνητικοί επισκέπτες μέσω αυτής της ενότητας μπορούν να αναζητήσουν γρήγορα
και εύκολα το επιθυμητό κατάλυμα για τις διακοπές τους, προβαίνοντας σε κράτηση
κατευθείαν με εσάς χωρίς μεσάζοντες και χρονοβόρες διαδικασίες.
Η ενότητα «Ειδικές προσφορές διαμονής» σας παρέχει τη δυνατότητα να αυξήσετε
τις κρατήσεις σας προσφέροντας έκπτωση από 5% έως 50% σε προκαθορισμένες
κοινωνικές ομάδες που συνεργάζονται με τη ΣΕΤΚΕ για τη διαμονή τους.
Τα μέλη των κοινωνικών ομάδων μέσω αυτής της ενότητας μπορούν να αναζητήσουν
τα τουριστικά καταλύματα που δίνουν έκπτωση γι’ αυτούς και να επικοινωνούν
απευθείας μαζί τους, χωρίς να εμπλέκεται η ΣΕΤΚΕ στη διαδικασία κράτησης.
Για την ανάρτηση της επιχείρησης σας στις συγκεκριμένες ενότητες της ιστοσελίδας
της ΣΕΤΚΕ η διαδικασία έχει ως εξής:


Εφόσον εισέρχεστε στην ιστοσελίδα της ΣΕΤΚΕ για πρώτη φορά, δημιουργείτε
νέο λογαριασμό δίνοντας το όνομα χρήστη που επιθυμείτε, τη διεύθυνση
email που έχετε δηλώσει στον τοπικό σας Σύλλογο ή Ομοσπονδία και τον
κωδικό της κάρτας μέλους σας.




Εφόσον έχετε ήδη ενεργό λογαριασμό, ή μόλις έχετε ενεργοποιήσει την
εγγραφή σας, προβαίνετε σε σύνδεση με τα στοιχεία που δηλώσατε.
Αφού συνδεθείτε, από το μενού επιλογών, μπορείτε να δείτε και να
επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επιχείρησης σας, να καταχωρήσετε
περιγραφή, φωτογραφίες, τηλέφωνο, τοποθεσία στον χάρτη και να εντάξετε
το κατάλυμα σας στην προσφορά ειδικής τιμής διαμονής για μια ή και
περισσότερες κοινωνικές ομάδες, επιλέγοντας το ποσοστό έκπτωσης για κάθε
μια από αυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συνομοσπονδία τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνάψει
σύμφωνο συνεργασίας με την «Ένωση Νοσηλευτών-τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)»
προκειμένου να ενταχθεί στις κοινωνικές ομάδες και τα μέλη της να λαμβάνουν
έκπτωση για τη διαμονή τους, επιδεικνύοντας το «Δελτίο Ταυτότητας» που
διαθέτουν.
Επισυνάπτονται δείγματα του «Δελτίου Ταυτότητας» των μελών της «Ένωσης
Νοσηλευτών-τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)» για να μπορείτε να επιβεβαιώνετε ότι οι
ενδιαφερόμενοι είναι μέλη της Ένωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές θα προσδώσουν νέα
δυναμική στην επιχείρηση σας, καλείστε να εισέλθετε στην ιστοσελίδα της ΣΕΤΚΕ με
τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω και να καταχωρήσετε το κατάλυμα σας,
αναγράφοντας παράλληλα το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρετε στην κοινωνική
ομάδα «Ένωση Νοσηλευτών-τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)».
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