
 

 

 

 

‘Well-being is like the leaf of an old tree: 

it feeds from the strength of the branches which itself comes 

from the peaceful darkness of water and earth.’ 
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1. Polis Hammam Concept 

Η POLIS HAMMAM είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένες 

λύσεις για τη μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή Αυθεντικών Παραδοσιακών Hammam σε 

Ξενοδοχειακές μονάδες, Health Centers και Spa βάση των αναγκών και προδιαγραφών του 

κάθε χώρου.  

Η εταιρεία POLIS HAMMAM έχει την εμπειρία και τεχνογνωσία να παρέχει: τον στρατηγικό 

σχεδιασμό, την οικονομοτεχνική μελέτη, την αξιολόγηση των αναγκών του χώρου, την 

επιμέλεια σχεδιασμού του χώρου, την κατασκευή, την εκπαίδευση των εργαζομένων, τη 

δημιουργία μενού signature θεραπειών και την εποπτεία της λειτουργίας του. 

Από την ίδρυσή της, η POLIS HAMMAM έχει κατασκευάσει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με 

ισχυρές βάσεις και έχει επιτύχει οικονομική και επιχειρησιακή αριστεία. Επιπλέον, έχει τη 

δυνατότητα να παρέχει εξειδικευμένα στελέχη και να σχεδιάζει μοναδικά μενού θεραπειών 

ανάλογα με την ταυτότητα και φιλοσοφία του εκάστοτε χώρου. Ο σχεδιασμός και τα 

εξελιγμένα συστήματα εξασφαλίζουν την λειτουργική αρτιότητα σε συνδυασμό με την 

αποτελεσματική οικονομική διαχείριση. 

2. Το Προφίλ 

Η εταιρεία POLIS HAMMAM απαρτίζεται από μια ομάδα έμπειρων και ταλαντούχων 

ανθρώπων αφοσιωμένων στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών. Σχεδόν με 3 δεκαετίες 

εμπειρίας στον χώρο της ευεξίας, αναλαμβάνουμε εξ’ολοκλήρου τη δημιουργία νέων 

αυθεντικών παραδοσιακών χαμάμ ή προσθέτουμε αξία σε υπάρχοντα Spa – Health Centre 

με την κατασκευή τους. 

Η πολιτική μας στηρίζετε σε εγκεκριμένα συστήματα και διαδικασίες λειτουργίας για την 

ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την υποστήριξη ενός επαγγελματικού και 

κερδοφόρου δικτύου και υποστηρίζετε από μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών με υψηλά 

προσόντα στην διαχείριση σπα, εκπαίδευση, παροχή υπηρεσιών, παθιασμένα με τις 

υπηρεσίες του POLIS HAMMAM και διακατέχονται από την πελατοκεντρική φιλοσοφία μας. 
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3. Ποιοί Είμαστε 

Η εταιρεία POLIS HAMMAM ιδρύθηκε το 2012 στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης. Είμαστε 

υπερήφανοι που προσφέρουμε στους πελάτες μας εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες και 

προϊόντα στις εγκαταστάσεις μας που πρεσβεύουν το ύφος του παραδοσιακού χαμάμ. 

Η POLIS HAMMAM έχει έναν αυθεντικό και αναγνωρίσιμο χαρακτήρα που παραπέμπει στην 

Ανατολή και αποδεδειγμένα μπορεί να ενταχθεί σε πολλές «αγορές» γιατί προσελκύει ένα 

ευρύ φάσμα πελατών. Πολύ σημαντικό είναι ότι έχει συνάψει συνεργασία με εξαιρετικά 

brands και ειδήμονες για να ενισχύσει την ήδη εγγυημένη ποιότητα που προσφέρει στους 

πελάτες μας. 

Αξιοσημείωτα στοιχεία είναι το μενού με περισσότερες από 30 μοναδικές θεραπείες, οι 

σημαντικές επενδύσεις στην κατάρτιση του προσωπικού και η παροχή θεραπειών που 

προσφέρουν άμεσο αποτελέσματα στον πελάτη. Στην εσωτερική κουλτούρα της εταιρείας 

έχει γαλουχηθεί η εκτίμηση, ο σεβασμός προς κάθε μέλος της οικογένειας της POLIS 

HAMMAM και η δυνατότητα προσφοράς ευκαιριών για επέκταση και ανάπτυξη. Το γεγονός 

αυτό αντανακλάται στην ποιότητα των υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι πελάτες. 

4. Η Φιλοσοφία & το Όραμά μας 

Η φιλοσοφία της εταιρείας POLIS HAMMAM είναι η προώθηση της ευεξίας ως τρόπος ζωής, 

μια ολοκληρωτική εμπειρία για όλο το σώμα με στόχο την αναζωογόνηση του οργανισμού 

και της ψυχής, την απευθέρωση της σκέψης και την φροντίδα όλων των αισθήσεων του 

πελάτη.  

Η φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε μια μοναδική παλέτα υπηρεσιών συνδυάζοντας 

υψηλής ποιότητας προιόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στην upscale αγορά. 

5. Οι Αξίες μας 

Η μοναδικότητα της POLIS HAMMAM έγκειται στις ισχυρές αξίες που πρεσβεύουμε. 

• Πελατοκεντρική προσέγγιση: η άρτια εξυπηρέτηση των πελατών είναι το επίκεντρο της 

πολιτικής της POLIS HAMMAM 

• Αναγνώριση: εκτιμούμε την ικανότητα, την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την επιμέλεια 

• Σεβασμός: τιμούμε κάθε μέλος της οικογένειας της POLIS HAMMAM  
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6. Εγκαταστάσεις της Polis Hammam  

Σήμερα, η εταιρεία POLIS HAMMAM λειτουργεί σε δύο εξαιρετικές τοποθεσίες σε 

Θεσσαλονίκη  και  Αθήνα.  Κάθε  χώρος  έχει  αναπτύξει  τον  προσωπικό  χαρακτήρα  του 

εναρμονισμένo πάντα στα πλαίσια της ενιαίας εταιρικής ταυτότητας και έχει δημιουργήσει τη 

δική του μοναδική πελατειακή βάση. Μέσω της ανάπτυξης των διαδικασιών, 

συνεργαζόμαστε με τους αρχιτέκτονες, διευθυντές καταστημάτων και τους εργαζομένους,   

ώστε να καλύπτουμε τις μοναδικές απαιτήσεις της κάθε αγοράς. Όλες οι λεπτομέρειες από 

τη διακόσμηση, το σχεδιασμό και την κατασκευή έως την ανάπτυξη του μενού υπηρεσίων 

με προσαρμοσμένες θεραπείες έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την κάθε τοποθεσία. 

7. Η Εξειδίκευση της Polis Hammam  

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας, η Polis Hammam έχει αποκτήσει ηγετική θέση στην 

Ελλάδα στον χώρο της ευεξίας. Οι πολυτελείς εγκαταστάσεις, οι εξαιρετικές θεραπείες και η 

άριστη εξυπηρέτηση των πελατών έχουν λάβει υψηλή βαθμολογία από τους πελάτες μας. 

Πέντε λόγοι ΓΙΑΤΙ το ΧΑΜΑΜ είναι μια ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

1. Καινοτομία: Είναι μια πρωτότυπη και ξεχωριστή ιδέα που προσθέτει κύρος και αποφέρει 

επιπλέον κέρδος για το ξενοδοχείο σας. 

2. Διαφοροποίηση: Το Αυθεντικό Παραδοσιακό Turkish Hammam διαφέρει από τα 

σύγχρονα ατμόλουτρα και τη σάουνα. 

3. Μεγάλη Αγορά: Οι υπηρεσίες του χαμάμ ελκύουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, 

άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 18-65. 

4. Υψηλή Κερδοφορία & Άμεση Απόσβεση & Ασφαλής Επένδυση: Από την πρώτη μέρα 

λειτουργίας, η Polis Hammam παρουσιάζει έσοδα που καλύπτουν τις λειτουργικές δαπάνες 

και έχει κέρδος. 

5. Διαχρονική Αξία: Ένα προιόν που απευθύνεται στην πλειοψηφία του κόσμου και 

συνδυάζει τις μνήμες του παρελθόντος με τις σύγχρονες ανάγκες. Πέντε αιώνες μετά τη 

δημιουργία του, το Turkish Hammam παραμένει η πλέον κορυφαία υπηρεσία ευεξίας – 

καθαρισμού - ομορφιάς για όλους εκείνους που γνωρίζουν τα πλεονεκτήματά του.  Επίσης,  
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το παραδοσιακό χαμάμ και οι ανατολίτικες τελετουργές είναι μια ελκυστική εμπειρία που 

κάθε τουρίστας αναζητά. 

8.  Εξατομικευμένες Υπηρεσίες  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, η εταιρεία μας POLIS HAMAMM έχει την τεχνογνωσία και 

την εμπειρία για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, κατόπιν 

αιτήματος: 

1. Εγχειρίδια Hammam 

• Εγχειρίδιο Πολιτικής 

• Περιγραφή και καθήκοντα εργασίας 

• Κράτησεις & Ροή Πελατών 

• Αποθήκη & Αγορές – Προμήθειες 

2. Εγχειρίδια Λειτουργίας 

• Πρωτόκολλα Υπηρεσιών Polis Hammam  

• Σχεδιασμός Νέων Υπηρεσιών 

• Προώθηση Υπηρεσιών 

• Εκπαιδευτικά Βίντεο  

3. Signature Μενού 

• Εξατομικευμένο Μενού Θεραπειών 

4. Εκπαίδευση Εργαζομένων 

• Εκπαίδευση Θεραπευτών – Προσωπικού   

• Χειρισμός Πελατών 

• Διεύθυνση Xαμάμ  
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5. Υποστήριξη  

• Αναλώσιμα Χαμάμ 

• Εξοπλισμός Χαμάμ 

• Στολές Χαμάμ  

• Οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις πριν τη λειτουργία του χαμάμ 

6. Εποπτεία  

• Τακτικές Επισκέψεις – Mystery Shopping 

• Υποστήριξη Λειτουργίας 

7. Αναλώσιμα Προϊόντα Χονδρική & Λιανική 

8. Private Label Προϊόντα 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Κρίστη Πουλιάση 

Marketing & Development Manager 

development@polis-hammam.gr 

 

           

POLIS HAMMAM 

Γραφεία:  

 Κωνσταντίνου Καραμανλή 40A, 55134, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, 231 048 8216 

 Αυλητών 6 – 8, 10554, Ψυρρή, Αθήνα, 210 321 20 20 

                 

mailto:development@polis-hammam.gr
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Μοναδική Εμπειρία 

Ας δημιουργήσουμε μια καταπληκτική εμπειρία μόνο για τους πελάτες σας. 

Φωτογραφίες 
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