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Τα διαπιστευτήριά μας, 

 

Η επιχείρηση Polis Hammam δημιουργήθηκε τo 2012.  

Με σταθερά ανοδική πορεία στο χώρο, καταλαμβάνουμε ήδη μία από τις πρώτες 

θέσεις στην Ελλάδα στο χώρο της Λουτροθεραπείας και του Αυθεντικού 

Παραδοσιακού Hammam ή spa , με καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χωρίς 

όμως να σταματάμε εκεί.  

Η μεγάλη ανταπόκριση της αγοράς σε αυτή τη νέα εποχή, ήταν πρόκληση για εμάς 

και μας έδωσε την ώθηση για περαιτέρω ανάπτυξη.  

Το κατάστημα Polis Hammam των Αθηνών για το 2018 και το 2019 βραβεύτηκε 

ως το καλύτερο Hammam της Ευρώπης (European Awards L.T.G) 

Μελετήσαμε αρκετά χρόνια την δομή και λειτουργία των παραδοσιακών Hammam, 

σχεδιάσαμε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό πλάνο λειτουργίας, με μοναδικά 

πρωτόκολλα  λουτροθεραπείας,  που αγγίζουν μεν στην παράδοση, ακολουθώντας 

όλη την κατασκευή και το τελετουργικό τους, προσαρμοσμένο  όμως στις σημερινές 

συνήθειες, ανάγκες και ανέσεις. 

 

Η εταιρεία POLIS HAMMAM ακολουθώντας την  ανάπτυξη στους τομείς των Spa 

και Hammam, αυξάνει διαρκώς το επίπεδο των υπηρεσιών της για την κάλυψη των 

απαιτήσεων της αγοράς. 

Αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών του POLIS HAMMAM, αποτελεί η διαχείριση 

ενός επαγγελματικού χώρου στον κλάδο της Ευεξίας (Hammam και Spa 

Management) σε: 

    .   ξενοδοχειακές μονάδες 

 σε γυμναστήρια 

 σε κέντρα ευεξίας 

 σε τουριστικές επιχειρήσεις 
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Μελέτη – Σχεδιασμός – Εξατομίκευση – Αυτοδιαχείριση.  

Βασική εργασία ώστε να οδηγήσουμε ένα Hammam ή spa στην αυτοδιαχείριση και 

κερδοφορία του είναι η μελέτη εξολοκλήρου των δυνατοτήτων του:  

 Λειτουργία  

  χώροι εγκαταστάσεων  

 απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό  

  τοποθεσία   

Βάσει της καταγραφής και της μελέτης του χώρου καθώς και τις δυνατότητες που 

έχει το Hammam ή spa, μας δίνει τη δυνατότητα  να σχεδιάσουμε όλες τις 

διαδικασίες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του χώρου, ώστε να 

εξασφαλίσουμε το μέγιστο ττης απόδοσης του.  

Δημιουργούμε τις ανάλογες προδιαγραφές λειτουργίας – επικοινωνίας – 

διαχείρισης, που να ταιριάζουν απόλυτα στο προφίλ του Hammam ή spa. 

 

Δημιουργούμε και παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες λειτουργίας του 

Hammam ή spa: 

1. Μελέτη για τις οικονομικές δυνατότητες του  

2. Δημιουργία Διαδικασιών για τον τρόπο λειτουργίας του και του προσωπικού 

του  

3. Δημιουργία ή αναβάθμιση Hammam ή spa menu ώστε να ανταποκρίνονται 

ιδανικά στις ανάγκες των πελατών του (περιγραφές – πρωτόκολλα – 

τιμολόγηση – προϊόντα – μεταπώληση) – σύνδεση του με την υπόλοιπη 

επιχείρηση 
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4. Δημιουργία Διαδικασιών Επικοινωνίας για την αύξηση του 

πελατολογίου και της  επισκεψιμότητας  του (Hammam ή spa offers – 

events) κατά τη διάρκεια της σεζόν 

5. Επαγγελματική εφαρμογή Marketing  plan με την εμπειρία  που ήδη 

διαθέτουμε, 

6. Δημιουργία Περιγραφών θέσεων εργασίας – υλοποίηση συνεντεύξεων – 

επιλογή κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού (Hammam ή spa managers, 

Hammam ή spa therapists etc) 

7. Εκπαίδευση του προσωπικού στο Polis Hammam Training Center  και στο 

χώρο του Hammam ή spa πριν το άνοιγμα του 

8. Διαχείριση του Hammam ή spa κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

9. Reports Λειτουργίας του Hammam ή spa – έλεγχος του Hammam ή spa 

Σκοπός μας είναι η δημιουργία σταθερών, μακροχρόνιων και επικερδών 

συνεργασιών με κοινό όραμα την αναβάθμιση των υπηρεσιών ομορφιάς 

και ευεξίας στον αναπτυσσόμενο τομέα των Spa και Hammam. 

 

5 Λόγοι για να επιλεγεί  το POLIS HAMMAM ως 

στρατηγικός  συνεργάτης.   

1. Καινοτομία: Δημιουργούμε καινοτομίες και το έχουμε ήδη αποδείξει τόσο μέσα 

απο τα καταστηματα μας, με τα πρωτόκολλα μας, όσο και από τις συνεργασίες μας, 

αλλά και την ικανοποίηση των πελατών μας, 

 2. Διαφοροποίηση: Το Αυθεντικό Παραδοσιακό  Hammam και η καλή του 

λειτουργία αποτελεί για εμάς αναπόσπαστο κομμάτι πρώτα της δικής μας γνώσης 

και λειτουργίας, ως επιχείρηση. 

3. Αποδεδειγμένη γνώση της αγοράς: Οι υπηρεσίες μας όπως τις 

παρουσιάζουμε είναι ελκυστικές για το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.               Ο 

απλός πελάτης αναζητά το όνομα και τις υπηρεσίες του Polis Hammam, 

4. Marketing και αποδόσεις: Το marketing που εφαρμόζουμε αποδειγμένα έχει 

φέρει τα μέγιστα αποτελέσματα, πρώτα στα δικά μας καταστήματα.  

5. Διαχρονικότητα: Το concept διαχείρισης παντρεύει τις μνήμες του 

παρελθόντος με τις σημερινές ανάγκες . 
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Για εμάς στο POLIS HAMMAM, οι ανάγκες της επιχείρησης του πελάτη μας είναι 

πολύ σημαντικές - γι’ αυτό φροντίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις με 

άμεσο τρόπο, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις, ώστε να 

αυξάνεται αποδεδειγμένα η κερδοφορία της επιχείρησής.  

 

Τεχνογνωσία  POLIS HAMMAM  

Ξεκινώντας από τον λεπτομερή σχεδιασμό και δίνοντας έμφαση στις μοναδικές 

απαιτήσεις του κάθε χώρου , εξασφαλίζουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 

αποτελούμενο από πολυεπίπεδα σχεδιαστικά- κατασκευαστικά στοιχεία, με απώτερο 

στόχο την απόλυτη ικανοποίηση–χαλάρωση των πελατών του χώρου. 

Μέγιστη προσοχή δίδεται στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών και 

επιλογών σε όλες τις παραμέτρους και επιδιώκουμε τη μέγιστη δυνατή 

αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας, προς  όφελος και κατ’  

επέκταση του σύγχρονου προφίλ της επιχείρησης σας. 

Σε συνέχεια της επίσκεψής μας στον επιλεγμένο χώρο και έχοντας ακριβή εικόνα 

της κατάστασης του project, ολοκληρώνουμε την μελέτη και  παραθέτουμε την 

συνολική άποψη μας σχετικά με: 

. Κοστολόγηση 

• Εκπαίδευση Προσωπικού 

• Υποστήριξη & Καθοδήγηση Λειτουργίας 

• Εποπτεία Λειτουργίας 

• Προμήθεια Private Label προϊόντων : 

1. για την εύρυθμη λειτουργία του Hammam (προΙόντα καμπίνας) 

2. για retail στους πελάτες (προϊόντα πώλησης) 
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Γιατί πρέπει να συνεργαστείτε μαζί μας 

       Κάθε πρόταση  του Polis Hammam είναι μια πρόταση με 

προοπτική : 

΄Ξεκλειδώνει΄ τη δυνατότητα να αναπτυχθεί μια υγιής και ταχύτατα 

αναπτυσσόμενη επιχείρηση , 

 Με την στήριξη πραγματικά έμπειρων συνεργατών, την εκπαίδευση και την 

καθοδήγηση.  

 Μέσα από τη συνεργασία, την ομαδικότητα και τις σχέσεις εμπιστοσύνης. 

 Με την ποιοτική παροχή υπηρεσιών με υποδειγματικό τρόπο εργασίας. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις και 

για να σας μεταφέρουμε τόσο την διαφοροποίηση μας όσο και την αγάπη μας για 

τον χώρο αυτόν. 

Με εκτίμηση, 

Για το POLIS HAMMAM 

Αλεξάνδρα Λούτσου - 

 CEO - Founder 

 

 

 


