ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι προϊστάμενοι του Vasia Hotels & Resorts μοιράζονται την δέσμευση τους για να διασφαλίσουν θετική
σχέση μεταξύ της επιχείρησης και της τοπικής κοινότητας καθώς και των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτή.
Το Vasia Hotels & Resorts διασφαλίζει ότι το κοινωνικό και το οικονομικό αντίκτυπο της εταιρίας είναι θετικό
και ωφέλιμο στην τοπική κοινότητα όσο καθίσταται δυνατό. Ακόμη, αγωνιζόμαστε να μειώσουμε και να
εξαλείψουμε περιπτώσεις αρνητικού αντίκτυπου.
Η κοινοτική μας πολιτική ορίζεται ως ακολούθως:
1.Πιστοποίηση
Με σκοπό την ικανοποίηση ευρύτερων κριτηρίων βιωσιμότητας συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών
οικονομικών επιδράσεων και ευδοκιμία του προσωπικού το Vasia Resort & Spa έχει αναπτύξει και εφαρμόσει
ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας το οποίο ικανοποιεί τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από το σύστημα
ISO 9001 και το σύστημα ISO 22000.
2.Προώθηση του υπευθύνου Τουρισμού στην περιοχή
Ως μέλος του Travelife το ξενοδοχείο προωθεί μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για τους κατοίκους
και τους επιχειρηματίες της κοινότητας. Το ξενοδοχείο΄ακόμη, συνεργάζεται με σχολεία της περιοχής και με την
τοπική ποδοσφαιρική ομάδα κατόπιν απαίτησης για την παροχή των εγκαταστάσεών του. Επιπροσθέτως, το
ξενοδοχείο συνεργάζεται με κτηνοτρόφους της περιοχής για την διατροφή των ζώων τους με οργανικά
υπολείμματα.
3.Προμήθεια
Το Vasia Hotels & Resorts προμηθεύεται κυρίως από τοπικού και έλληνες προμηθευτές και στηρίζει συνεχώς την
τοπική και την ελληνική παραγωγή, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι η ποιότητα των τροφίμων δεν συμβιβάζει
την ποιότητα που λαμβάνουν οι πελάτες μας. Αυτή η ενεργεια θα βοηθήσει στην μείωση των εκπομπών CO2
από την μεταφορά διεθνών προορισμών.
4. Πρόσληψη
Το ξενοδοχείο αναγνωρίζει την ευθύνη που έχει ώστε να δείχνει προτίμηση στην πρόσληψη εργαζομένων από
την κοινότητα. Κάτι τέτοιο αυξάνει την πιθανότητα να γίνονται χρηματικές συναλλαγές εντός της κοινότητας.
Ακόμη, στηρίζει τους τοπικούς κατοίκους να παραμέινουν εντος της κοινότητας, αντί να αναζητήσουν εργασία
εκτός αυτής. Η παρούσα πολιτική διατηρεί τον σκοπό μας ο οποίος στηρίζεται σε μελλοντικούς πελάτες και σε
πελάτες που μας επισκέπτονται ξανά. Το ξενοδοχείο ανταποκρίνεται στην ελληνική νομοθεσία για τους
εργαζομένους και παρέχει εκπαίδευση ώστε να στηρίξει τους εργαζομένους στον ρόλο τους, από την πρόσληψή
τους και καθόλη την διάρκεια της καριέρας τους στο ξενοδοχείο.
5.Δωρεές και φιλανθρωπία
Το Vasia Hotels & Resorts δωρίζει αντικείμενα όπως έπιπλα τα οποία παύουν να χρησιμοποιούνται στο
ξενοδοχείο σε τοπικές οικογένειες που μπορούν να βοηθηθούν. Το ξενοδοχείο ακόμη, λαμβάνει προσεκτικά
υπόψη με ποιό τρόπο μπορεί να βοηθήσει την τοπική κοινότητα με παροχές σε είδος ή οικονομικές δωρεές
στον Οργανισμό Τοπικής Ανάπτυξης. Το ξενοδοχείο,ακόμη, συμμετέχει σε ετήσιες κοινωνικές εκδηλώσεις όπως
η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.
Το όραμά μας:
Το Vasia Resort & Spa στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των σχέσεων με την τοπική κοινότητα με την προσφορά
πρόσβασης στις εκγαταστασεις, στο γήπεδο και στο spa
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