
Η Trekking Hellas Rhodes, ιδρύθηκε το 2016 και αποτελεί
περήφανο μέλος του Ομίλου εταιριών της Trekking Hellas – της

πρώτης και μεγαλύτερης στην Ελλάδα επιχείρησης παροχής
υπηρεσιών ΤΥΔΑ. 

Η βάση μας είναι στην Ρόδο και λειτουργεί από τον Απρίλιο ως
τις αρχές Νοεμβρίου.

Περιοχή δραστηριοποίησης είναι φυσικά το νησί της Ρόδου, αλλά
και η Σύμη, η Κάρπαθος, η Τήλος, η Χάλκη και το Καστελόριζο. 

Μοιραζόμαστε την ίδια φιλοσοφία με όλο τον όμιλο της Trekking 
Hellas, δηλαδή υλοποιούμε τις ΤΥΔΑ με απόλυτο σεβασμό στο

περιβάλλον, επίκεντρο τον άνθρωπο, μικρές ομάδες
συμμετεχόντων, μέγιστη ασφάλεια και συνεχόμενη εκπαίδευση

των εμψυχωτών μας.

Είμαστε μία δεμένη ομάδα και με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τα
νέα μέλη αρκεί να συμμερίζονται με το ίδιο πάθος τις ιδέες και τα

ιδανικά μας. 

 Όντας μέλος της Trekking Hellas, είσαι πλέον μέλος της πολύ
μεγάλης οικογένειας των outdoors σε όλη την Ελλάδα & όχι

μόνο!

Trekking 
Hellas Rhodes 
– Who we are?



What we do:

Sea Kayaking Tours: 

The Pirates Route 

The South Pirates Route 

Sunrise Experience 

Discover Lindos 

Hiking Tours: 

Hiking Akramitis Mountain 

Hiking Profitis Ilias 
Mountain 

Hiking Around Lindos

Culinary Experiences:

Tasting Rhodes 

Plus:

Corporate Events / Multi 
Day Sea Kayaking Trips / 
Hiking Trips / Sail & Hike 
Trips / School & Teen 
Adventures



Job Openings 
& 
Qualifications 
required

1. Εμψυχωτής θαλάσσιου καγιάκ & πεζοπορίας

• Υλοποίηση προγραμμάτων ΤΥΔΑ

• Προετοιμασία & φροντίδα εξοπλισμού

• Μεταφορές πελατών & εξοπλισμού

• Εμψύχωση πελατών & «ξενάγηση» στο πεδίο

2. Διαχείριση κρατήσεων & Βοηθός εμψυχωτή θαλάσσιου καγιάκ και πεζοπορίας

• Βοήθεια στην υλοποίηση προγραμμάτων ΤΥΔΑ

• Προετοιμασία & φροντίδα εξοπλισμού

• Βοήθεια στην εμψύχωση πελατών & «ξενάγηση» στο πεδίο

• Διαχείριση κρατήσεων

Επιθυμητά προσόντα:

• Καλή φυσική κατάσταση

• Πιστοποιημένη γνώση πρώτων βοηθειών

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γνώση Γερμανικών θα εκτιμηθεί)

• Outdoor mind 

• Hard skills πεζοπορίας & θαλάσσιου καγιάκ (έχουμε κρατήσει για όποιον από εσάς ενδιαφέρεται θέσεις
στο Masterclass θαλάσσιου καγιάκ που διοργανώνουμε από τις 19 ως τις 31 Μαίου στην Αττική – οι
αιτήσεις κλείνουν άμεσα, more info on websire or call us!)

• Άνεση στην χρήση PC (Word, Excel)



Ready to be part 
of our team?

Θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε μαζί για
όποια θέση σας ενδιαφέρει. 

Tip : Η σεζόν ξεκινάει 01 Απριλίου και
τελειώνει αρχές Νοέμβρη.

Email your CV : 

Rhodes@trekking.gr

And call us : 

22410 66887

mailto:Rhodes@trekking.gr




ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Αριθμός Events & 

Team Building

ανά έτος

250-350

Event Plus 

Ιδρύθηκε το 2007

Εδρεύει στην 

Αθήνα

Περίοδος 

εργασίας

Ολο τον χρόνο 

24/7

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

ανά έτος

10.000-25.000 

συμμετέχοντες

Πελάτες

Εταιρείες από 

Ελλάδα και 

Εξωτερικό

Υλοποιεί 

προγράμματα σε 

όλη την Ελλάδα 

και στο εξωτερικό

Τμήματα

Events & Team 

Building

Αριθμός Μόνιμων 

Εργαζομένων: 22



ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Company Days 

& Parties

Event Production 

& Management

Conferences & 

Meetings

Launch 

Events

Video 

Production

Themed Events 

& Activities

Incentive 

Trips 
Team 

Building

Concept 

Design



[Conferences-Meetings]



[Themed Events



[LAUNCH & PROMOTIONAL EVENTS]



















ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ MΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

EVENT PLUS?

Επικοινωνήστε μαζί μας

c.kritikos@eventplus.gr

a.panousis@eventplus.gr

Tel. 6936024000

mailto:c.kritikos@eventplus.gr
mailto:a.panousis@eventplus.gr


Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Επιστημών Ελεύθερου Χρόνου: Φύση, Σπορ, Τέχνες
Applied Leisure Sciences Lab
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

σε συνεργασία με τον 

Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Εταιριών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής

Ημερομηνία εκδήλωσης
Τρίτη 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Ώρα: 21:30 – 23:30

Εξ΄ αποστάσεως σύγχρονη διαδικτυακή εκδήλωση :

OUTDOOR ANIMATOR - CAREER DAY-2022

Ημέρα αναζήτησης συνεργατών από εταιρίες του ΣΕΤΕΥΔΑ
για την ανοιξιάτικη - καλοκαιρινή περίοδο 2022



1. ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022

Team:
- 4 members core team 
- 11 members total

Bases: Navarino Dunes, Navarino Waterfront, Kyparissia (Bike shop)

Owner & director: Michael Widmer



2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Navarino Outdoors
Guided activities:

 Cycling: half-day trips (families), sports cycling (road & gravel)*

 Hiking: half-day trips (families)

 Climbing: Indoor climbing wall, rock climbing

Additional services:

 Bicycle rental (MTB, Trekking, e-bikes, road & gravel bicycles)*

 Boutique: outdoor & cycling gear

*) together with Huerzeler – the cycling experience

EXOcycle

 Retail of bicycles & accessories

 Repair

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022

https://www.youtube.com/watch?v=kcQDWuws-zo
https://www.youtube.com/watch?v=uYdvUWMTxWY


3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΦΙΛ εργαζόμενων

We are looking for:

Tour guide (assistant) for cycling & hiking activities

We expect from you:

• Soft skills as Outdoor Animator  (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κέντρο Επιμόρφωσης & 

Διά Βίου Μάθησης)

• Hard skills: active hiker & cyclist (if possible experience as guide)

• Working experience in tourism or hospitality

• Language: Fluent in English (and German if possible)

• First aid course (with certificate)

• Driving license & experience (minivan)

• Team spirit (honest, supportive, flexible)

• Self-responsibility

• Creativity, Problem solving, humor, willing to work hard…

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022



4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ενδιαφερόμενων ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022



Γιώργος Κοροδήμος – Trekking Hellas Parnassos

Με έναυσμα την αγάπη του για το βουνό, την 

πολυετή ορειβατική του εμπειρία και την άριστη 

γνώση της περιοχής του Παρνασσού το 2015 ο 

Γιώργος Κοροδήμος προσέθεσε στην 

επιχειρηματική του δράση τις υπηρεσίες 

διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών 

δραστηριοτήτων αναψυχής δημιουργώντας την 

τοπική βάση της Trekking Hellas στον Παρνασσό.

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022

Η φιλοσοφία μας
Είμαστε τοπική οικογενειακή επιχείρηση με έδρα το χωριό Αράχοβα στο όρος Παρνασσός.
Εργαζόμαστε καθημερινά για να προσφέρουμε μια ποιοτική ζωή στην οικογένεια και τους 
συνεργάτες μας.  Δεν έχουμε βεβαιότητες αλλά δίψα για μάθηση και εξερεύνηση. 

Σεβόμαστε την σοφία των παλιότερων και θαυμάζουμε την δημιουργική δύναμη των νεότερων. 
Ζυγίζουμε προσεκτικά κάθε απόφαση μας. Οραματιζόμαστε μια απλή και όμορφη ζωή σε 
αρμονία με την φύση.  

Ο ορειβάτης κουβαλάει στην πλάτη του τα  απαραίτητα υλικά αγαθά και στην ψυχή του γνώσεις 
και εμπειρίες. Έτσι κι εμείς, σαν επιχείρηση φροντίζουμε να λειτουργούμε απλά και απέριττα 
στοχεύοντας στην ουσία και δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια ώστε να προσφέρουμε 
μοναδικές εμπειρίες στους πελάτες μας.



προγράμματα

- EN/Day Hiking Tours in Delphi Ancient Footpath https://trekking.gr/en/product_en/hiking-delphi/

- GR/ Day Hiking Tours in Mt. Parnassos National Park https://trekking.gr/product/pezoporia-ston-parnasso-se-elatofytes-diadromes/

- EN/ Day Biking Tours in Delphi Valley https://trekking.gr/en/product_en/mountain-bike/

- GR/ Day Biking Tours in Mt. Parnassos Forest area https://trekking.gr/product/mountain-bike-parnassos-podilasia-ston-parnasso/

- EN/ Olive oil tasting workshop https://trekking.gr/en/product_en/ancient-olive-grove-tasting-workshop/

- GR/ Kids Summer Camp https://trekking.gr/product/kalokairino-programma-ston-parnasso-2022/

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022

https://trekking.gr/en/product_en/hiking-delphi/
https://trekking.gr/product/pezoporia-ston-parnasso-se-elatofytes-diadromes/
https://trekking.gr/en/product_en/mountain-bike/
https://trekking.gr/product/mountain-bike-parnassos-podilasia-ston-parnasso/
https://trekking.gr/en/product_en/ancient-olive-grove-tasting-workshop/
https://trekking.gr/product/kalokairino-programma-ston-parnasso-2022/


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΦΙΛ εργαζόμενων

Εμψυχωτής υπαίθριων δραστηριοτήτων / πεζοπορία ημιαπασχόληση
15 Μαίου με 15 Οκτωβρίου - Δυνατότητα στέγασης στην Αράχοβα Βοιωτίας

Απαιτούμενα προσόντα

Εμπειρία στην δραστηριότητα της  πεζοπορία, εμπειρία σε άλλες υπαίθριες δραστηριότητες.

Καλή φυσική κατάσταση,  άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, ιδανικά γνώση Γαλλικής 
γλώσσας. Πιστοποίηση σε Α βοήθειες, δίπλωμα οδήγησης ΙΧ, Καθαρό ποινικό μητρώο.

Οργανωτικές ικανότητες στο πεδίο αλλά και σε ψηφιακό περιβάλλον (καλή χρήση Microsoft office). Γνώσεις για την χρήση 
χάρτη, συσκευής gps. 

Αγάπη για την φύση, τον πολιτισμό , την μυθολογία, της παραδόσεις. 

Ομαδικό πνεύμα. Όρεξη για μάθηση και ενθουσιασμό!

Επιθυμητά προσόντα

Εμπειρία σε τουριστικές υπηρεσίες ή ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Ολοκλήρωση παρακολούθησης σεμιναρίου – κύκλου σπουδών Outdoor Animator / Εμψυχωτή ΤΥΔΑ

Πιστοποίηση εμψυχωτή υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής ΣΕΤΕΥΔΑ

Ομαδάρχης & βοηθός ομαδάρχη Kids Summer Camp 
Αμφίκλεια Φθιώτιδας - 04 με  14 Ιουλίου

Απαιτούμενα προσόντα

Εμπειρία σε δραστηριότητες με παιδιά, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες. Καθαρό ποινικό μητρώο.

Αγάπη για την φύση, τον πολιτισμό , τα παιδιά. Εμπειρία κατασκηνωτή στην ύπαιθρο.

Οργανωτικές ικανότητες στο πεδίο. Ομαδικό πνεύμα, υπομονή, όρεξη για μάθηση και ενθουσιασμό!

Επιθυμητά προσόντα: γνώσεις σε δραστηριότητες ποδηλάτου, αναρρίχησης, πεζοπορίας, τοξοβολίας, ομαδικά παιχνίδια

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TREKKING HELLAS PARNASSOS

32004 Arachova Viotia Greece
E_ parnassos@trekking.gr

T_ +30 2267 031 901

M:_Eleni +30 6972 53 64 53

M:_Giorgos +30 6981 11 4041

W_TREKKING.GR

Facebook: Trekking Hellas Parnassos

Instagram: trekkinghellas_parnassos

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022

.......................................................
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
.......................................................



Ποίοι Είμαστε

•Ανακαλύπτουμε έναν νέο κόσμο με τον δικό μας τρόπο.

•Σεβόμαστε και αγαπάμε τη φύση.

•Επιλεγούμε μέσα περιήγησης φιλικά προς το περιβάλλον.

•Αναδεικνύουμε τον πολιτισμό και τη φύση της Ελλάδας.

•Υποδεχόμαστε «φιλοξενούμενους», δεν «σερβίρουμε 
πελάτες».

•Απευθυνόμαστε σε οικογένειες…κυρίως!

•Η ασφάλεια είναι κορωνίδα των δράσεων μας.

•Άνεση και φιλικό περιβάλλον*  οι προτεραιότητές μας!

•Πιστεύουμε στην οργάνωση και τη δομημένη διοίκηση.

•Διοικούμε με ενσυναίσθηση, τηρώντας δομή και κανόνες.

•Οι εργαζόμενοι είναι η «οικογένεια» του RHODES ROADS.

•Αναζητούμε συνεχώς «νέους» συνεργάτες – εργαζόμενους. 

•Αναπτυσσόμαστε συνεχώς…σύντομα και εκτός Ρόδου.

•Πιστεύουμε στη βιώσιμη  - αειφόρο ανάπτυξη!

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022



Οι 
Δράσεις 

μας

τη θάλασσα:

•Κωπηλατούμε με θαλάσσιο Καγιάκ.

• Ισορροπούμε σε SUP Κωπηλατοσανίδα.

την ξηρά:

•Ποδηλατούμε με Ποδήλατο Βουνού.

•Εξερευνούμε με Πεζοπορία.

• Ατενίζουμε με Αναρρίχηση.

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022



ας 
Αναζητούμε !

Αν είστε από τους ανθρώπους που:
• είναι εργατικοί, οργανωμένοι, πρόθυμοι, με παιδεία, 

ευγένεια, σεβασμό, πειθαρχημένοι, ήρεμοι και ώριμοι,
• αγαπούν τις υπαίθριες δραστηριότητες και έχουν οικολογική συνείδηση, 

• έχουν όρεξη για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη,
• επιθυμούν να εργαστούν σε ένα οργανωμένο και φιλικά διοικούμενο εργασιακό 

περιβάλλον, τηρώντας τη δομή και τις διαδικασίες, 
• διατίθενται να συμμετέχουν, ασχέτως της εμπειρίας και της ηλικίας τους, στις 

δράσεις της επιχείρησης όπως:

1. θαλάσσιο καγιάκ, 
2. SUP - κωπηλατοσανίδα,
3. ποδηλασία, 
4. πεζοπορία, 
5. αναρρίχηση, 

• αντιλαμβάνονται ότι, η συντήρηση του εξοπλισμού, η τάξη, η καθαριότητα, η 
συμμετοχή σε όλες τις ενέργειες οργάνωσης και προετοιμασίας προκειμένου να 
υφίστανται δράσεις και την «επόμενη μέρα»,

• έχουν ηλικία ή αισθάνονται 18 ετών,

ελάτε μαζί μας…

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022



Επικοινωνήστε 
μαζί μας

Βρείτε μας στο: 

www.rhodesroads.com

Η Αρχηγός του RHODES ROADS, 

Μαρίνα Γεωργοπούλου,
θα χαρεί να σας ακούσει στο: 

6973346401 

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο:

info@rhodesroads.com

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022

http://www.rhodesroads.com/


Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Επιστημών Ελεύθερου Χρόνου: Φύση, Σπορ, Τέχνες
Applied Leisure Sciences Lab
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

σε συνεργασία με τον 

Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Εταιριών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής

Ημερομηνία εκδήλωσης
Τρίτη 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Ώρα: 21:30 – 23:30

Εξ΄ αποστάσεως σύγχρονη διαδικτυακή εκδήλωση :

OUTDOOR ANIMATOR - CAREER DAY-2022

Ημέρα αναζήτησης συνεργατών από εταιρίες του ΣΕΤΕΥΔΑ
για την ανοιξιάτικη - καλοκαιρινή περίοδο 2022



1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η pame volta tours δραστηριοποιείται από το 2004 στην διοργάνωση 

εμπειριών, υπαίθριων δραστηριοτήτων και προγραμμάτων αναψυχής για 

την κρουαζιέρα (Shore Ex.),

τα εταιρικά ταξίδια (MICE) και

τον μεμονωμένο επισκέπτη (FIT)

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022



2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 Food tours

 mini Olympics

 Bike tours

 Wine tasting

 4x4 Experiences

 Cooking lessons

 Team building

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022



3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΦΙΛ εργαζόμενων

 Έμπειρος εμψυχωτής (Facilitator / Animator) δραστηριοτήτων!

 Μερική απασχόληση & Ορισμένου χρόνου (Μάιος – Οκτώβριος)!

 Άριστη χρήση ξένων γλωσσών (Γαλλικά & Γερμανικά)!

 Άριστη επικοινωνία με ανομοιογενή κοινά / γκρουπ!

 Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα, Διαχείριση χρόνου, Διαχείρηση κρίσεων!
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ενδιαφερόμενων ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Κεντρικό / Έδρα: Αγάθωνος 23 & Τυρνάβου, ΤΚ 15343, Αγ.Παρασκευή, 
www.pamevolta.gr

Υποκατάστημα: Τζιραίων 12, ΤΚ 11742, Αθήνα, 
www.activeathensholidays.com

• Email: info@pamevolta.gr

• Τηλέφωνο: 210 6752886
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Paintball Park malakasa
since 2005



Περιγραφη παρκου  :

 Το Paintball Park malakasa ειναι το μεγαλυτερο παρκο δραστηριοτητων στην 

Ελλαδα και το 3Ο μεγαλυτερο στην Ευρωπη .

 Το παρκο μας λειτουργει απο το 2005 και βρισκεται στην πρωτη θεση 

προτιμησης των πελατων 

 Ολα αυτα τα χρονια ειναι βραβευμενο με πρωτες θεσεις απο : 

ομαδες , εταιριες , οργανισμους και φορεις αλλα και μεμονομες παρεες !

 Στα πλαισια αναπτυξης και επεκτασης , εντασσουμε νεες δραστηριοτητες στο 

παρκο, οπως : τον μοναδικο στην Ελλαδα «στιβο μαχης» και το 1ο ¨ανοιχτο ¨

escape room !



Περιγραφη θεσεως :

 Αναζητουμε νεους /νεες για να ενταχθουν στο δυναμικο μας !

 Οι δραστηριοτητες μας ειναι υπαιθριες και λειτουργουμε ολο τον χρονο με 

κυριοτερες μερες λειτουργιας το ΣΚ 

 Το ηδη υπαρχον προσωπικο μας θα αναλαβει την εκπαιδευση και ενημερωση 

των νεοεισερχομενων και για τον λογο αυτο δεν απαιτειται καποια 

προηγουμενη εμπειρια 

 Βασικο στοιχειο καθε ενδιαφερομενου ειναι η φιλικη και ευγενικη του διαθεση 

σε συνδιασμο με το αισθημα επαγγελματισμου και σεβασμου στον πελατη 

 Το παρκο μας αναφερεται σε ατομα με διαθεση για εκτονωση και διασκεδαση 

και το προσωπικο εχει αναλαβει μεσα απο τις δραστηριοτητες μας να τους 

δημιουργησει αναλογες στιγμες και εμπειριες μοναδικες !



... Γιατι εμας ?

 Γιατι η πολυετη εμπειρια μας αποδυκνυει την αξια μας 

 Γιατι ειμαστε η μεγαλυτερη επιχειρηση στο χωρο των υπαιθριων παρκων 

δραστηριοτητων / περιπετειας και χρωματοσφαιρησης ( Paintball) 

 Γιατι εχουμε πληρη καταρτηση και γνωση του αντικειμενου της 

δραστηριοτητας μας και μπορουμε να εκπαιδευσουμε νεα στελεχη 

 Γιατι αναπτυσομαστε ... Και αναπτυξη σημαινει προοδο και σ αυτη την προοδο 

σας θελουμε μαζι μας !

 Γιατι εχουμε ευελικτο και διαχειρησιμο προγραμμα εργασιας με βαση τις 

δυνατοτητες του καθε εργαζομενου , ετσι ωστε να μπορουν να ενταχθουν 

ατομα με περιορισμενες μερες εργασιας , οπως : φοιτητες και εργαζομενοι 

αλλου 



Στοιχεια επικοινωνιας 

 Email : paintballpark@yahoo.com

 Insta : paintball_malakasa

 Mobile : 6949.229.299

mailto:paintballpark@yahoo.com


Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Επιστημών Ελεύθερου Χρόνου: Φύση, Σπορ, Τέχνες
Applied Leisure Sciences Lab
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

σε συνεργασία με τον 

Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Εταιριών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής

Ημερομηνία εκδήλωσης
Τρίτη 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Ώρα: 21:30 – 23:30

Εξ΄ αποστάσεως σύγχρονη διαδικτυακή εκδήλωση :

OUTDOOR ANIMATOR - CAREER DAY-2022

Ημέρα αναζήτησης συνεργατών από εταιρίες του ΣΕΤΕΥΔΑ
για την ανοιξιάτικη - καλοκαιρινή περίοδο 2022



Trekking Hellas Santorini – Προφίλ εταιρείας

Η εταιρεία

Μέλος του ομίλου Trekking Hellas

Καινούργια Βάση

Η ομάδα

Νεανική ομάδα

Κλίμα ανάπτυξης

Δημιουργία

Ελευθερία

Ανάπτυξη των υπαίθριων δραστηριοτήτων στη Σαντορίνη

Ενίσχυση τοπικής κοινωνίας

Συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις

Προώθηση προϊόντων νησιού
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Προγράμματα εταιρίας

Kayak tour

Morning  Sea Kayak & Snorkeling

Sunset Sea Kayak & Snorkeling

Πεζοπορικά τουρ!

Caldera trail hike and susnet

Cooking Class, Easy Hike and Snorkeling

Night Hike, Wine Tasting and Dinner

Μελλοντικά...

Αναρρίχηση
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Θέσεις εργασίας
Προφίλ υποψηφίων

Βοηθός σε τουρ με καγιάκ, πεζοπορίες και οργάνωσεις προγραμμάτων

(multifunctional)

Απαραίτητα

• Άριστη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

• Άριστες διαπροσωπικές, επικοινωνιακές δεξιότητες και επαγγελματισμός

• Ομαδικό πνεύμα

• Ικανότητα ενασχόλησης με πολλαπλές εργασίες και λύσεις προβλημάτων

Θα εκτιμηθούν : Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, Προυπηρεσία ή

Εκπαίδευση στον τουριστικό ή αθλητικό τομέα, Δίπλωμα Αυτοκινήτου, 

Γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών (Επιθυμητές: Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, 

Ιταλικά)
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Στοιχεία επικοινωνίας

Θέλεις να εργαστείς μαζί μας ;

Στείλε το βιογραφικό σου με μια μικρή συνοδευτική επιστολή στο

cyclades@trekking.gr

Μπορείς να μας ρωτήσεις ότι θες στα τηλέφωνα επικοινωνίας

(+30)6980446212 (+30)22860 81356

Ακολουθήστε μας
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TREKKING
HELLAS
ATHENS
RIVIERA

Εταιρεία μέλος του μεγαλύτερου ομίλου υπαίθριων δραστηριοτήτων στην
Ελλάδα, που δραστηριοποιείται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και το παραλιακό
μέτωπο της Αττικής ως το Σούνιο.

Η αγάπη για τις υπαίθριες δραστηριότητες και το πάθος για τη δημιουργία
μοναδικών εμπειριών, οδήγησε μια ομάδα έμπειρων εμψυχωτών στη σχεδίαση
και υλοποίηση δραστηριοτήτων σε έναν τόπο απαράμιλλης ομορφιάς που 
κατοικείται για χιλιάδες χρόνια, με κορωνίδα τον επιβλητικό Ναό του Ποσειδώνα
στο Σούνιο. 



Sea Kayak
Με αφετηρία μια από τις ακτές της Αθηναϊκής Ριβιέρας
απολαμβάνουμε μοναδικές θαλασσινές διαδρομές με
sea kayak! Γνωρίζουμε την όμορφη αυτή
δραστηριότητα στα καταγάλανα νερά της Αττικής, 
εξερευνούμε και αποκτούμε μοναδικές εμπειρίες!

Πεζοπορία στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου
Πεζοπορικές διαδρομές για περιήγηση και εξερεύνηση
της χλωρίδας του μεσογειακού δάσους του Σουνίου, 
της ευρύτερης περιοχής της Λαυρεωτικής με
μεταλλευτική δραστηριότητα χιλιάδων ετών και του 
εθνικού δρυμού Σουνίου, ο οποίος είναι υποψήφιος για
ένταξη στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της
UNESCO. 



Εμψυχωτές με αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον και πάθος να παρουσιάσουν τον πανέμορφο τόπο
μας και να φιλοξενήσουν επισκέπτες από και την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Εμψυχωτής θαλάσσιου kayak
Τεχνική κατάρτιση στο θαλάσσιο Kayak ή προηγούμενη εμπειρία, θα προτιμηθεί. 
Πολύ καλή φυσική κατάσταση.
Άριστη γνώση της Αγγλικής (οποιαδήποτε επιπλέον γλώσσα θα προτιμηθεί).
Ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας και δυνατότητα διαχείρισης ομάδας.
Πιστοποιημένες γνώσεις πρώτων βοηθειών.
Ευχάριστη και επικοινωνιακή παρουσία με διεθνές κοινό.

Εμψυχωτής πεζοπορίας και παιδικών προγραμμάτων
Τεχνική κατάρτιση στην πεζοπορία και τα παιδικά προγράμματα ή προηγούμενη εμπειρία, θα
προτιμηθεί. 
Πολύ καλή φυσική κατάσταση.
Άριστη γνώση της Αγγλικής (οποιαδήποτε επιπλέον γλώσσα θα προτιμηθεί).
Ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας και δυνατότητα διαχείρισης ομάδας καθώς και παιδικών ομάδων.
Πιστοποιημένες γνώσεις πρώτων βοηθειών.
Ευχάριστη και επικοινωνιακή παρουσία με διεθνές κοινό.



Email: atticariviera@trekking.gr

: Trekking Hellas Athens Riviera

: trekkinghellas_athens_riviera

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Γιώργος Μπεναρδής

mailto:atticariviera@trekking.gr


Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Επιστημών Ελεύθερου Χρόνου: Φύση, Σπορ, Τέχνες
Applied Leisure Sciences Lab
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

σε συνεργασία με τον 

Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Εταιριών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής

Ημερομηνία εκδήλωσης
Τρίτη 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Ώρα: 21:30 – 23:30

Εξ΄ αποστάσεως σύγχρονη διαδικτυακή εκδήλωση :

OUTDOOR ANIMATOR - CAREER DAY-2022

Ημέρα αναζήτησης συνεργατών από εταιρίες του ΣΕΤΕΥΔΑ
για την ανοιξιάτικη - καλοκαιρινή περίοδο 2022



1. ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Alternative Athens is an experiential travel company that offers an original range of 
tours and activities in Athens & Greece. Our aim is to show travelers the true face of 
the country, away from touristic stereotypes.

We provide outstanding quality tours around the themes of food, street art, 
contemporary culture and history, always from a different, fresh point of view. With 
our groundbreaking approach and pioneering vision Alternative Athens has earned 
worldwide recognition, industry leading awards and world-class media coverage.
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022

Food Greek designers Neighborhoods Street Art 

Nightlife Mythology

Home-cooked meals
& cooking lessons

Wine &
Greek tapas

Olympic Games 
activities

Storytelling Team-building 
games



English or/and French speaking tour leaders

As a tour leader with Alternative Athens, you will be responsible for leading small groups in the 
Greek capital and its surroundings and help them uncover its secrets in the way of a true, 
knowledgeable and passionate local.

Responsibilities include:

 Greet and escort small groups of individuals in Athens 

 Lead tours around the themes of food, street art, Greek design, contemporary culture etc.

 Describe tour points of interest to group members, and respond to questions 

 Interact with travelers from different countries and backgrounds

 Manage groups in terms of time and schedule

Requirements:

 Excellent command of English and/or French (bilingual level)

 Extrovert personality

 Flexible working schedule on a part time basis

 University degree (any discipline)

 Good physical condition and ability to work long hours outdoors rain or shine

 Experience in performing arts or teaching will be favorably considered

 Knowledge and passion for all things Greek are a must!
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ενδιαφερόμενων ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Email: info@alternativeathens.com

Tel: +30 2110126544

Linkedin: https://gr.linkedin.com/company/alternativeathens
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Μια ελληνική εταιρεία και δουλεύουμε με ελληνικές και 

πολυεθνικές εταιρίες στην Ελλάδα, σε χώρες τις 

Μεσογείου & της Ευρώπης. 

Κύριο αντικείμενο μας είναι το PLAY, η ανάπτυξη δηλαδή 

και υλοποίηση ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ κυρίως δραστηριοτήτων--

εκδηλώσεων για εταιρικούς πελάτες. Εφαρμόζουμε την 

εμπειρία μας στο PLAY στα προγράμματα μας 

teambuilding αλλά και στα μοναδικά στο είδος τους 

GrowPlay® προγράμματα εκπαίδευσης & ανάπτυξης 

στελεχών επιχειρήσεων.

Το όραμα μας είναι να ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΟΜΑΔΕΣ, προκαλώντας 

σας να ξεπερνάτε αυτά που θεωρείτε σαν τα προσωπικά 

σας όρια, ώστε να μπορείτε να σκέπτεστε διαφορετικά, 

και να συνεργάζεστε με άλλους για να βρίσκετε 

δημιουργικές λύσεις.

Είμαστε
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Υπηρεσίες- Teambuilding 
Events

Πρωτοπορούμε στο πνεύμα του 
gamification στην Ελλάδα, 
εστιάζοντας στις ομαδικές 
δραστηριότητες, τη συμμετοχή και την 
αλληλεπίδραση. Το τμήμα R&D μας 

σχεδιάζει την κατάλληλη 
δραστηριότητα για τις ανάγκες της 
εταιρείας σας, ενώ οι άνθρωποι σας 
καλύτερα από ποτέ!

Διαθέτουμε μια σειρά από υπηρεσίες, 
που καλύπτουν διαφορετικές εταιρικές 
ανάγκες, μαζί με εξατομικευμένα 
προγράμματα, που διασφαλίζουν ότι 
η αναψυχή που δημιουργούμε έχει 
νόημα και αλλάζει τη ζωή σας!

Teambuildin

g

Ice breakers- energizers Conference teambuilding Creative teambuilding

Active teambuilding Seasonal teambuilding Cultural travel events
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Η ομάδα

Ψάχνουμε άτομα με: άριστες δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας στα Αγγλικά και Ελληνικά (όποια άλλη γλώσσα είναι 

επίσης ευπρόσδεκτη), μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και ακρίβεια, να διακρίνονται για την ομαδικότητα τους, τη 

διακριτικότητα και αξιοπιστία, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να επιλύουν προβλήματα, να μαθαίνουν πάντα νέα 

πράγματα, να διαθέτουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα, να διατηρούν υψηλά επίπεδα ενέργειας και πάθους,  

χαμογελαστά με φιλική- ενεργητική στάση.

Οι Facilitators είναι το Α & το Ω στη Summit 
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Email: info@summit.gr

Web: www.summit.gr

Τηλέφωνο: +30 210 9211020

Διεύθυνση:

Σεβαστοπούλου 19

11524 Αθήνα

Contact

https://www.facebook.com/Summit.Change.Facilitators
https://www.youtube.com/channel/UC0MGFCJS-cxhG8yOJpNskgg?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/summit-change-facilitators/


Ποιοί είμαστε

Η Trekking Hellas Ioannina είναι το παλαιότερο τουριστικό γραφείο, που ειδικεύεται στα

πολυήμερα soft adventure ταξίδια αλλά και στις ημερήσιες υπαίθριες δραστηριότητες

αναψυχής στη φύση της Ηπείρου.

• Το γραφείο μας λειτουργεί απο το 1999 στην Βορειοδυτική Ελλάδα ως franchisee του 

ομίλου της Trekking Hellas.

• Η βάση μας βρίσκεται στην περιοχή της Κλειδωνιάς Ζαγορίου ενώ το γραφείο μας στο

κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων. 

• Το γραφείο μας, απασχολεί 5 μόνιμους συνεργάτες και ενα μεγάλο αριθμό εποχιακών

συνεργατών καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν (Απρίλιος-Νοέμβριος).

• Περιοχές υλοποίησης προγραμμάτων: Ιωάννινα, Ζαγόρι, Κόνιτσα, Μέτσοβο, Νότια Αλβανία.

• Κύριος όγκος επισκεπτών στην περιοχή μας είναι Έλληνες, Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι, Ισραηλινοί

κ.ά. 

• Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μοναδικές εμπειρίες και ποιοτικές υπηρεσίες στους

επισκέπτες μας.
TREKKING.GR
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ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ:

Πολυήμερα ταξίδια με βάση την πεζοπορία:

• Guided & Self-guided 

Ημερήσιες δραστηριότητες στη φύση:

• Rafting στους ποταμούς Βοϊδομάτη, Αώο.

• Πεζοπορίες (Φαράγγι του Βίκου, Δρακόλιμνη Τύμφης, γεφύρια

Ζαγορίου).

• Canyoning στα φαράγγια του Ζαγορίου.

• Πεζοπορίες με χιονορακέτες (Ζαγοροχώρια, Ιωάννινα).

• Team building προγράμματα (σχολεία, εταιρίες κ.ά.).

• Βιωματικά προγράμματα.

• Mountain bike & E-bike.



ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ:

 Πεζοπορία

 Rafting 

 Canyoning

 Υπεύθυνος βάσης rafting (επικοινωνία, υποδοχή και διαχείριση

πελατών, οργάνωση και υλοποίηση δραστηριότητας, διαχείριση

οικονομικών)

ΠΡΟΦΙΛ ΕΜΨΥΧΩΤΗ: 

 Επικοινωνία, ομαδικότητα, προγραμματισμός, λήψη αποφάσεων,

επίλυση προβλημάτων, διαχείρηση χρόνου

 Ευελιξία, προσαρμοστικότητα, προθυμία και θέληση για

περαιτέρω ανάπτυξη

 Σοβαρότητα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ανάληψη ευθύνης.

 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

 Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

TREKKING.GR



TREKKING.GR

THANK YOU :) 

Σπύρου Λάμπρου 7, 45333, Ιωάννινα

T: +30.26510.71703

M: +30.6972.372.310

Ε: ioannina@trekking.gr

W: www.trekking-ioannina.gr

GNTO License: 0622Ε60000035601

http://www.trekking-ioannina.gr/
https://www.facebook.com/TrekkingHellasIoannina/
https://twitter.com/trekkinghellas
https://www.instagram.com/trekkinghellas_ioannina/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCyHYg9uITO-LKLEfubesSPg
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGxn9CMUSXo4gAAAX8H-SHQzgpXCkaPSt1d_LOfTrax3hUXMj4H84-M-QUVP4XnQww9KRfDUVxBygBwWx60AoI3TdN7p8Eg0Pre9oI-S0UsRkH_LD4kkCpEsAUJeAa9d3Y13Gw=&originalReferer=&sessionRedirect=https://gr.linkedin.com/company/trekking-hellas-group-of-companies


CYCLE EXPEDITIONS 
GREECE

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας 
Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022

Δημιουργήθηκε το 2017, 
αρχικά ως θυγατρική του 

ομίλου Islandhopping, 
αργότερα ως ανεξάρτητη 
εταιρεία με κύριο πελάτη 

την Islandhopping

Διοργάνωση τουριστικών 
πακέτων υπαίθριων 
δραστηριοτήτων για 

εισερχόμενο τουρισμό

Υπηρεσίες τουριστικών 
συνοδών υπαίθριων 

δραστηριοτήτων σε ξένους 
tour operators

Υποστήριξη διαχείρισης 
τουριστικών 

επαγγελματικών σκαφών
(Aegean Yacht Cruises 

MCPY)

Ειδίκευση στα ποδηλατικά 
ταξίδια

Μεταπώληση τουριστικών 
πακέτων ιδίων και τρίτων 

(blumovo.com)

Διαχείριση διαδικτυακής 
πύλης για τον τουρισμό 

ορεινής ποδηλασίας 
(aegeantrails.com)

Διοργάνωση και προώθηση 
Trail Building Events



Ταξίδια με σκάφος και ποδήλατο
• Εβδομαδιαίες εκδρομές σε νησιωτικές περιοχές με κύρια 

δραστηριότητα την ποδηλασία. 

• Ορεινή ποδηλασία ή ήπια ποδηλασία

• Διαμονή και μετακίνηση από νησί σε νησί με σκάφος

• Ελλάδα και εξωτερικό

Ποδηλατικά ταξίδια με ξενοδοχείο
• Εβδομαδιαίες εκδρομές στην ηπειρωτική χώρα με κύρια 

δραστηριότητα την ποδηλασία.

• Ορεινή ποδηλασία ή ήπια ποδηλασία

• Διαμονή σε ξενοδοχεία

• Ελλάδα

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας 
Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022



3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΦΙΛ εργαζόμενων

Τουριστικοί Συνοδοί 

• Κύρια υπαίθρια δραστηριότητα η ποδηλασία

• Γλώσσες Αγγλικά και Γερμανικά

• Για εβδομαδιαία ταξίδια

• Ελάχιστες εβδομάδες 8

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022



4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ενδιαφερόμενων ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Cycle Expeditions Greece
Cycling Greece

Blumovo.com

AegeanTrails.com

Islandhopping.com

Υπεύθυνος: Φαλελάκης Ιωάννης

Email: falelakis@cycling-greece.com

Τηλ: 694 464 7297

Fb: blumovo

AppLeLab_Π.Θ.-ΣΕΤΥΕΔΑ-Ημέρα Καριέρας Εμψυχωτή ΤΥΔΑ-Εαρ2022

mailto:falelakis@cycling-greece.com


Company Profile
Greek Adventure is a tour operator dedicated
to bringing you the most exciting holiday
packages to the most magnificent places in
Greece.

With over 20 years of experience we offer you
tempting vacation packages, combined tours
and activities in various parts of Greece, as
well as daily outdoor excursions.

®



Τύποι Εκδρομών

Hiking Jeep Tours Mountain Bike

Small Size Bus 
Tours

Multi Activity 
Packages

Tailor Made

®

Ημερήσιες Δραστηριότητες
 Daily Jeep Tour  Rafting  Small Distance Trekking
 Flying Fox  Rappelling  Sea Kayak  Cooking Class

 Bike Canoe  ATVs



Εμψυχωτές / συνοδοί 

 σε μονοήμερα προγράμματα πεζοπορίας (Μετέωρα, Όλυμπο, Ζαγόρια) 
 σε μονοήμερα προγράμματα rafting (Βενέτικο και Αλιάκμονα) 
 σε πολυήμερα προγράμματα πεζοπορίας (Ζαγόρια, Όλυμπο, Μετέωρα, Γρεβενά, Ευρυτανία, Πήλειο)
 σε πολυήμερα προγράμματα με 4Χ4  (σε όλη την Ελλάδα)
 σε πολυήμερα προγράμματα λεωφορείο σε όλη την Ελλάδα (multi-activities trips)

®

Επιθυμητά προσόντα 

Άριστη γνώση αγγλικών Άδεια οδήγησης Β κατηγορίας Επαφή / γνώση του βουνού (σχολές 
ορειβασίας αναρρίχησης επιθυμητές) Σχολή rafting Σχολή πρώτων βοηθειών Επιμορφωτικό 
πρόγραμμα «Εμψυχωτής ΤΥΔΑ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ



Get In Touch

☉ Monodendri, Zagoria, Ioannina Greece. Zip Code 44007

☉ Feli, Grevena Greece. Zip Code 51100

Tel: 24620 87999

Mob: 6974803453

Email: info@greekadventure.com

Web: www.greekadventure.com

®

Γκουντρομίχος Ηρακλής

https://www.greekadventure.gr/
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Από το 1986 o όμιλος εταιρειών Trekking Hellas είναι η μεγαλύτερη ταξιδιωτική 
εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Στα 35 χρόνια πορείας, έχει καθιερώσει σεβαστή φήμη στην Ελλάδα και 
παγκοσμίως παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για άτομα και ομάδες 
στον τομέα των υπαίθριων διακοπών, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

http://www.trekking.gr


Όμιλος
Ο όμιλος εταιρειών Trekking Hellas αποτελείται πλέον από 
20 εταιρείες franchise και απασχολεί πάνω από 150 άτομα 
σε όλη την Ελλάδα.

Το δίκτυό μας, μας επιτρέπει να λειτουργούμε με τα 
υψηλότερα πρότυπα και να προσφέρουμε μια ποικιλία 
δραστηριοτήτων σε όλη τη χώρα με τοπικούς οδηγούς και 
προμηθευτές.

http://www.trekking.gr


Τομείς Δραστηριοτήτων
Οι αγορές και οι τομείς που δραστηριοποιούμαστε

TREKKING.GR

http://www.trekking.gr


Εισερχόμενος Τουρισμός
Ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο ανακαλύπτουν την 
Ελληνική ύπαιθρο μαζί μας!

Πολυήμερα ταξίδια αναψυχής με δραστηριότητες στην 
φύση που δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη, εκτός 
από την κλασσική Ελλάδα να απολαύσει την φύση και τις 
αγαπημένες του δραστηριότητες, όλες τις εποχές του 
χρόνου!

Τα ταξίδια αυτά διοργανώνονται με ή χωρίς συνοδό, 
σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και περιλαμβάνουν, 
διαμονή,διατροφή, μεταφορές και φυσικά 
δραστηριότητες!

Βίντεο δραστηριοτήτων

https://youtu.be/CqwKO5LsDrc
http://www.trekking.gr


H Trekking Hellas αναζητά συνεργάτες – συνοδούς για 
την υλοποίηση των πολυήμερων προγραμμάτων της στην 
Ελλάδα.

Τα προγράμματα είναι διάρκειας 7-15 ημερών και 
υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, περιλαμβάνουν κυρίως 
πεζοπορίες.  

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

- Φοιτητές ή απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- Άριστη γνώση Αγγλικών (γνώση δεύτερης γλώσσας θα 
θεωρηθεί προσόν)
- Συνέπεια – Άνεση στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις
- Εξοικείωση με τη φύση και τις δραστηριότητες σε αυτήν
- Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
- Η δυνατότητα χρήσης GPS για την καταγραφή 
διαδρομών θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν
- Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα προηγούμενη ενασχόληση στον 
συγκεκριμένο τομέα και ταξιδιωτική εμπειρία

Στοιχεία Επικοινωνίας
E INFO@TREKKING.GR - T 210 33 10 323 - TREKKING.GR

http://www.trekking.gr




THANK YOU

E INFO@TREKKING.GR - T 210 33 10 323 - TREKKING.GR

http://www.trekking.gr


Η Trails Beyond είναι μια εταιρεία οργάνωσης εκδρομών 

περιπέτειας / υπαίθριων δραστηριοτήτων με έδρα την 

Αθήνα. 

Αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων με μεγάλη αγάπη για 

τη φύση, το περιβάλλον και τις υπαίθριες δραστηριότητες. 

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αυθεντικές εμπειρίας 

στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται την Ελλάδα και να τους 

δείξουμε τις μυστικές ομορφιές της χώρας μας, πάντα με 

απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. 

Οι εκδρομές μας:
Πεζοπορικές

Διάφορες υπαίθριες και πολιτιστικές δραστηριότητες (πχ 

πεζοπορία, θαλάσσιο καγιάκ, ράφτινγκ, ιππασία, 

οινογνωσία, τοπικά προϊόντα, επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς χώρους κλπ)

Διακοπές για όλη την οικογένεια

Εκδρομές με ιστιοπλοϊκό σκάφος

Προγραμματισμένες εκδρομές & αναχωρήσεις

100% εξατομικευμένα πακέτα 

Ποιοι είμαστε



Οι πιο δημοφιλείς 

εκδρομές μας

Hiking Zagori & Meteora (7days, 100% hiking adventure)

Wild mountains & Rivers (7 days, multi-activity adventure)

Cyclades islands adventure (7 days, multi-activity adventure)

Secret Cyclades: Hiking on Kythnos island (5days, hiking holiday)

Saronic Sailing adventure (8days, sailing adventure)

Cyclades islands sailing adventure (8days, sailing adventure)

Sailing & Archaeology adventure (8days, sailing & archaeological)

Hellenic Alps Jeep Safari (5days, 4x4 off road safari)

Custom adventures for tour operators abroad / individual travelers



Adventure Travel Specialist (full-time)

Αναζητούμε έμπειρο συνεργάτη με πάθος για τα ταξίδια και τις υπαίθριες δραστηριότητες για τα γραφεία μας στην 

Αθήνα (Ν. Κόσμος) για μόνιμη απασχόληση. 

Βασικές αρμοδιότητες:

- Διαχείριση request/κρατήσεων

- Σχεδιασμός & οργάνωση ταξιδιωτικών πακέτων

- Επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές (ξενοδοχεία, εταιρείες transfer, συνοδούς, ξεναγούς κλπ)

- Κρατήσεις σε ξενοδοχεία, συνεργάτες, αυτοκίνητα κλπ

- Πώληση/προώθηση ταξιδιωτικών πακέτων στα δίκτυα πωλήσεων/προβολής μας 

- Back office / Administration καθήκοντα

Προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στον τομέα του Τουρισμού, Διοίκησης Επιχ/σεων ή παρόμοιο

- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 1 έτος

- Απαραίτητη άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά). Επιπλέον ξένη γλώσσα επιπρόσθετο προσόν. 

- Γνώση χειρισμού MS Office, Windows, Internet explorer & social media. Γνώση wordpress επιπρόσθετο προσόν

- Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

- Ομαδικό πνεύμα

- Δυνατότητα να λειτουργήσει σε συνθήκες πίεσης

- Αγάπη για τα ταξίδια, τις υπαίθριες δραστηριότητες και άριστη εξυπηρέτηση πελατών

Θέσεις 

εργασίας



Tour leader(part-time, seasonal)

Αναζητούμε έμπειρο συνεργάτη με πάθος για τα ταξίδια και τις υπαίθριες δραστηριότητες να εργαστεί ως συνοδός 

γκρουπ / εκδρομών υπαίθριων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. 

Βασικές αρμοδιότητες:

- Υλοποίηση ταξιδιωτικών πακέτων / δραστηριοτήτων

- Συνοδεία γκρουπ με βάση το πρόγραμμα που ανατίθεται από το γραφείο

- Συνοδεία / αρχηγός πεζοπορικών ομάδων

- Καλωσόρισμα πελατών, briefing, παροχή πληροφοριών για προορισμούς που επισκέπτονται και σημεία ενδιαφέροντος

- Transfer/οδήγηση με 9θεσιο minivan

- Επικοινωνία με ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής για συντονισμό

- Διαχείριση ομάδας και επικοινωνία με άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων / backgrounds

- Διαχείριση χρόνου και προγράμματος εκδρομής

- Αντιμετώπιση παραπόνων / κρίσεων

Προσόντα:

- Επιθυμητές ανάλογες σπουδές στον κλάδο του Τουρισμού ή των Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη

- Απαραίτητη άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά). Επιπλέον ξένη γλώσσα επιπρόσθετο προσόν. 

- Καλή φυσική κατάσταση

- Γνώση διαφόρων προορισμών στην Ελλάδα

- Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, Ομαδικό πνεύμα

- Ευχάριστος, εξωστρεφής και υπεύθυνος χαρακτήρας

- Δυνατότητα να λειτουργήσει σε συνθήκες πίεσης και διαχείρισης κρίσεων

- Γνώση πρώτων βοηθειών

- Αγάπη για τα ταξίδια, τις υπαίθριες δραστηριότητες και άριστη εξυπηρέτηση πελατών



Επικοινωνήστε 

μαζί μας

info@trailsbeyond.gr

www.trailsbeyond.gr

+30 2111157114

+30 6947446063

Ακολουθήστε μας 

στα social media

Ηλία Ηλιού 57, 11744, Αθήνα

mailto:info@trailsbeyond.gr
http://www.trailsbeyond.gr/
https://www.facebook.com/TrailsBeyond.gr
https://twitter.com/TrailsBeyond
https://www.instagram.com/trailsbeyond/
https://www.youtube.com/channel/UCGqY4dVRADYOiYnscbmXAlQ?reload=9


Let’s Ride

Υπεύθυνος προγράμματος

Παπανικολάου Γιάννης
Founder & CEO 

BIKE Sale & Academy

2022

Δραστηριότητες ποδηλασίας



Το ποδήλατο γίνεται όλο και περισσότερο δημοφιλές μέσο στις 

μέρες μας παγκοσμίως. Ωστόσο, οι γνώσεις σχετικά με τη χρήση 

του ποδηλάτου είναι ελλιπείς αλλά το φυσικό περιβάλον 

φανταστικό. 

Σ’ αυτό το σημείο, οι παροχές μας έρχονται να καλύψουν την 

υπάρχουσα ανάγκη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται αρχικά σε όσους επιθυμούν να 

μάθουν να ποδηλατούν σωστά και να απολαυσουν το 

περιβάλλον με το ποδήλατο.

σήμερα



oμάδα

H  ομάδα των προγραμμάτων βοηθά παιδιά και μεγάλους να 

εκπαιδευτουν και ψυχαγωγηθούν με το ποδήλατο.

Ο δημιουργός και υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο 

Γιάννης Παπανικολάου, πρώην Πρωταθλητής Ελλάδος και 

Βαλκανιονίκης στο άθλημα της ποδηλασίας και Καθηγητής 

Φυσικής Αγωγής με μεταπτυχιακό στην Αθλητική Απόδοση 

(Brunel University), καθώς και κάτοχος άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος Προπονητή Ποδηλασίας από την Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού. Εκπαιδευτικός της σχολης 

προπονητών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. 



παροχές 

• Εκμάθηση ποδηλασίας 

• Εκδρομές με ποδήλατο 

• Ενοικίαση ποδηλάτων  

• Εταιρικά event με θέμα το ποδήλατο

• Τεχνική υποστήριξη ποδηλάτων



Ioannis Papanikolaou
Founder & Owner
BIKE Sale & Academy
P:2114064604-6936986073
E:events@bikesaleacademy.gr
A:Kastamonis 144, Ν.Ιonia 1423

Let’s Ride

Όσο ποδηλατούμε με 
γνώση και σύνεση 
τόσο αυξάνεται η 

ασφάλεια και 
ποιότητα της ζωή μας!
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