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Επιτυχής Ανανέωση Πιστοποίησης «We do local» για το Creta
Maris Beach Resort

Κατά τη διάρκεια της φετινής τουριστικής περιόδου, το Creta Maris Beach Resort,
συνέχισε να λειτουργεί «Πράττοντας Τοπικά», καταφέρνοντας για τέταρτη συνεχή
χρονιά να περάσει επιτυχώς όλες τις διαδικασίες Ανανέωσης Πιστοποίησης με βάση
τα κριτήρια πιστοποίησης του Προτύπου «We do local», συγκεντρώνοντας συνολικά
930/1000 βαθμούς!
Κατόπιν της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από το Φορέα Πιστοποίησης
Cosmocert, το ξενοδοχείο κατάφερε να συγκεντρώσει 930/1000 βαθμούς και να
διακριθεί για τις αξιέπαινες ενέργειες που πράττει για την ανάδειξη της ιδιαίτερης
ελληνικής φιλοξενίας στους επισκέπτες του, την προώθηση του τοπικού πολιτισμού και
της γαστρονομίας, τη στήριξη της τοπικής παραγωγής και οικονομίας αλλά και τη
συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
«Και φέτος, συγκεντρώσαμε και παραδώσαμε με περηφάνια όλα τα αρχεία που
πιστοποιούν τη στήριξή μας και την αγάπη μας στον τόπο μας, την Κρήτη και είμαστε
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ιδιαίτερα χαρούμενοι που για μια ακόμη φορά ξεχωρίσαμε, περνώντας με επιτυχία τις
διαδικασίες ανανέωσης Πιστοποίησης του «We do local»!», τόνισε ο Νίκος Βλασιάδης,
Διευθυντής του Creta Maris Beach Resort.

Σχετικά με το Creta Maris Beach Resort:
Το Creta Maris Beach Resort ανήκει στον Όμιλο Επιχειρήσεων Μεταξά και λειτουργεί από το
1975. Έχει δυναμικότητα 680 δωμάτια, σουίτες και bungalows, 6 εστιατόρια, 7 μπαρ, 7 πισίνες,
γυμναστήριο, Hammam Spa, Children’s Club, και πολλούς χώρους για εξωτερικές και εσωτερικές
δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες.

Σχετικά με το We Do Local:
Το «We do local» είναι ένα εγχείρημα το οποίο δημιουργήθηκε από την Τοπική Παραγωγή &
Φιλοξενία Α.Ε. σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποιήσεων Cosmocert AE και την Local Food
Experts sce, που στόχο έχουν στην επανατοποθέτηση του εθνικού τουριστικού προϊόντος, την
ανάδειξη της ιδιαίτερης τοπικής φιλοξενίας και τη στήριξη της τοπικής παραγωγής και
οικονομίας. (Περισσότερες πληροφορίες: www.wedolocal.gr)

Φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link:
https://we.tl/OYKscXsbWQ
Φωτογραφίες του ξενοδοχείου θα βρείτε σε υψηλή ανάλυση στο site:
http://www.maris.gr/media/image-library.aspx
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