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Η καλύτερη εταιρεία διαχείρισης ξε-
νοδοχείων για το 2021 αναδείχθη-
κε η CHC GROUP, με την απο-

νομή του τίτλου Best Hotel Management 
Company 2021, στα International Travel 
Awards 2021.
Η διεθνής αναγνώριση του Ομίλου CHC 
επιτεύχθηκε έπειτα από σκληρή δουλειά 
και εντυπωσιακά αποτελέσματα στον 
δύσκολο, όσο και απαιτητικό, επαγγελ-
ματικό στίβο της παγκόσμιας τουριστι-
κής βιομηχανίας, η οποία έρχεται ως 
επιστέγασμα των προσπαθειών που το 
σύνολο των συνεργατών του Chnaris 
Hotel Management, Development & 
Consulting S.A. καταβάλλουν αδιάκοπα.
Βέβαια η διεθνής διάκριση μέσω της 
απονομής του Best Hotel Management 
Company 2021, πρέπει να προστεθεί 
στα 14 βραβεία του Ομίλου CHC στα 
Greek Hospitality Awards 2020, για τα 
συνεργαζόμενα ξενοδοχεία του και μάλι-
στα εν καιρώ πανδημίας του Covid 19.
Επίσης η Chnaris H.M.D.C.  έχει απο-
σπάσει το Ασημένιο Βραβείο στην 
κατηγορία Best Hotel Sales στα Tourism 
Awards 2020 και τον τίτλο Excellence 
in Sales & Contracting Strategy καθώς  
διακρίθηκε  για το πρωτοποριακό τρόπο 
διαχείρισης και προώθησης τουριστικών 
καταλυμάτων που υλοποιεί σε όλη την 
Ελλάδα, με πολύ ισχυρό πλέον αποτύ-
πωμα στον διεθνή τουριστικό χώρο.
Με αφορμή την κατάκτηση του τίτλου 
Best Hotel Management Company 2021 
ο Γενικός Διευθυντής και Ιδρυτής του 
Ομίλου CHC Ζαχαρίας Α. Χνάρης τόνισε: 
«Μια ακόμη βράβευση που μας φέρνει 
συναισθήματα χαράς και ικανοποίησης. 
Αλλά και μια διεθνής διάκριση, που μας 

γεμίζει με ακόμα μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης για το μέλλον. Η δε χρονική 
συγκυρία αυτής της αναγνώρισης, μια 
χρονιά με πολλά προβλήματα για το 
τουρισμό διεθνώς λόγω της πανδημίας 
όπως είναι το 2021, έχει ιδιαίτερη βαρύ-
τητα. 
Θα ήθελα να συγχαρώ όλες και όλους 
τους συνεργάτες μου που ενστερνίζονται 
το όραμα του Ομίλου CHC. Ένα όραμα 
που έχει στο επίκεντρο την προσφορά 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλών 
προδιαγραφών σε όλα τα συνεργαζόμε-
να ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα 
που μας εμπιστεύονται. Συνεχίζουμε 
δυναμικά, με πίστη στις δυνατότητες των 
ανθρώπων μας, ρεαλιστικά οραματικό 
σχεδιασμό βασισμένο στη γνώση, την 
εμπειρία και τις ιδιαιτερότητες της παγκό-
σμιας αγοράς, αλλά και με αισιοδοξία για 
το μέλλον του Ελληνικού τουρισμού.»
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα International 
Travel Awards θεωρούνται τα κορυφαία 
βραβεία στον κλάδο του τουρισμού και 
των ταξιδιών. Απονέμονται έπειτα από 
διαδικασία ψηφοφορίας 100.000 και 
πλέον επαγγελματιών της τουριστικής 
βιομηχανίας, επισκεπτών και ταξιδιω-
τών, έπειτα από προσεκτική επιλογή 
των συμμετεχόντων, που γίνεται από 
εξειδικευμένη κριτική επιτροπή. Κάθε 
υποψηφιότητα αξιολογείται προσεκτικά 
έτσι ώστε να πληροί τα αυστηρά κρι-
τήρια συμμετοχής και να διασφαλίζεται 
το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων. 
Χαρακτηριστικό της αναγνώρισης που 
τυγχάνουν τα International Travel Awards 
διεθνώς, είναι το γεγονός ότι για το 2021 
έλαβαν μέρος περισσότερες από 4.500 
εταιρείες από 50 και πλέον χώρες.

Διεθνής Βράβευση 
Κρητικού Ομίλου

Ζαχαρίας Α. Χνάρης 

Επιχειρήσεις
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