
ΣTHN AIXMH TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

•Μείωση του λειτουργικού 

σας κόστους.

•Μεγαλύτερη αυτονομία 

στην ενέργεια.

•Βελτίωση ενεργειακής

απόδοσης. 

•Δυνατότητα πρόσβασης 

σε ευκαιρίες 

χρηματοδότησης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

•Σύνδεση της εικόνας του 
ξενοδοχείου σας με 
«πράσινες αξίες».

•Πρόσβαση σε ένα δυναμικό
τμήμα της αγοράς, αυτό 
των περιβαλλοντικά
ευαισθητοποιημένων
τουριστών.

•Αύξηση ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος.

ΕΙΚΟΝΑ

•Μείωση περιβαλλοντικού
αποτυπώματος.

•Επίτευξη στόχων 
Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης.

•Αυξημένη πιστότητα 
πελατών, λόγω 
βελτιωμένης άνεσης 
και συνολικής εμπειρίας 
κατά τη διαμονή.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Γίνετε μέλος του δικτύου neZEH: www.nezeh.eu, info@nezeh.eu

Το neZEH υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη. Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του εντύπου φέρουν οι συγγραφείς του. Οι απόψεις που

εκφράζονται στο έντυπο αυτό δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το EASME δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη όσον

αφορά τη χρήση ή την όποια βλάβη μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτό. Φωτογραφίες: Monika Haas, ξενοδοχείο

Boutiquehotel Stadthalle Vienna. 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευφυής 

ενέργεια για την Ευρώπη»  

Τι κερδίζετε
μετατρέποντας 
το ξενοδοχείο σας 
σε neZEH

Υψηλή
ενεργειακή
απόδοση

Ανανεώσιμες
Πηγές

Ενέργειας
(επί τόπου ή πλησίον)

Ξενοδοχείο
σχεδόν μηδενικής

κατανάλωσης
ενέργειας

Τέσσερα βήματα για σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση!
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Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του ξενοδοχείου

Ενημέρωση του προσωπικού και των πελατών, κάνοντας τους πρεσβευτές της
εμπειρίας που προσφέρει ένα ξενοδοχείο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Ανάπτυξη σχεδίου ανακαίνισης για να πετύχετε σχεδόν μηδενική 
ενεργειακή κατανάλωση

Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου και εντοπισμός εργαλείων χρηματοδότησης 
για έργα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο  Κ Ρ Η Τ Η Σ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Ι Μ Ω Ν  Κ Α Ι  

ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Συντονιστής έργου

Τι είναι ένα
Ξενοδοχείο σχεδόν

Μηδενικής
Κατανάλωσης

Ενέργειας


