Προβαλλόμενες δραστηριότητες/περιοχές & προτεινόμενες συνέργειες
Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη
Προτεινόμενες συνεργασίες/προβαλλόμενες δραστηριότητες/περιοχές:
-

http://thessaloniki.gr/

-

https://www.amth.gr/ [Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης]

-

http://www.mbp.gr/ [Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης]

-

http://www.olympicmuseum-thessaloniki.org/ [Ολυμπιακό Μουσείο
Θεσσαλονίκης]

-

https://www.warmuseumthessaloniki.com/ [Πολεμικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης]

-

https://www.thessalonikiguide.gr/place/arxaia-agora/ [Ρωμαική Αγορά
Θεσσαλονίκης]

-

http://www.paidikomouseio.gr/ [Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης]

-

http://www.thmphoto.gr/ [Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης]

-

http://www.jmth.gr/ [Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης]

-

http://www.greekstatemuseum.com/kmst/index.html [Κρατικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης]

-

http://www.tch.gr/ [Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης]

-

http://www.filmfestival.gr/ [Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης]

-

http://tif.helexpo.gr/ [ΔΕΘ]

-

https://www.auth.gr/ [ΑΠΘ]

-

http://www.uom.gr/ [Πανεπιστήμιο Μακεδονίας]

-

http://www.noesis.edu.gr/ [Noesis, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και
Μουσείο Τεχνολογίας]

-

https://www.aigai.gr/ [Αιγές, Βεργίνα]

-

https://www.pella-museum.gr/ [Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας]

-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE
%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE [Χαλκιδική]

-

http://www.mountathosinfos.gr/pages/monastery/information.gr.html
[Ιερές Μονές Αγίου όρους]

-

http://kerkini.gr/ [ Λίμνη Κερκίνης]

-

http://www.strymonikos.net/portal/FisikosPloutos/LimniVolvi [Λίμνη Βόλβη]

-

http://www.olympusfd.gr/gr/diadromes1.asp [ Όλυμπος/Φαράγγι Ενιπέα]

-

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1406 και
http://www.petralona-cave.gr/ [Σπήλαιο Πετραλώνων]

-

http://www.seli-ski.gr/ [Εθνικό Χιονοδρομικό Σελίου]

-

http://www.3-5pigadia.gr/ [Χιονοδρομικό 3-5 πηγάδια]

-

http://kaimaktsalan.gr/ [Χιονοδρομικό Καιμακτσαλάν]

-

http://www.loutrapozar.com.gr/ [Λουτρά Πόζαρ Αλμωπίας]

-

https://www.fragmakerkinis.gr/tourism/thermal-springs.html [Ιαματικά
λουτρά/Άγκιστρο]

-

http://www.kastoria.gov.gr/%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7/ [Λίμνη Καστοριάς]

-

https://www.organiclife.gr/el/online-guide/item/salonika/salonikabazaar.html [Βιολογικές Λαϊκές Θεσσαλονίκης]

-

http://www.greekbreakfast.gr/

-

http://wwf-atlas.gr/ [παιχνίδι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης]

-

http://www.oikoskopio.gr/ [πληροφορίες για το περιβάλλον της Ελλάδας και
τις περιοχές Natura και περιβαλλοντικά παιγνίδια για παιδιά]

-

http://www.archelon.gr/ [ΑΡΧΕΛΩΝ]

-

www.wwf.gr [γενικές πληροφορίες για το περιβάλλον της Ελλάδας]

-

https://www.mom.gr/ [ΜΟΜ, Εταιρεία για τη μελέτη και την προστασία της
Μεσογειακής φώκιας]

-

www. greenpeace.gr [γενικές πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα στην
Ελλάδα]

-

http://www.eepf.gr/el [Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης]

-

http://www.medasset.org/el/ [Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των
θαλασσίων χελωνών]

-

http://www.ornithologiki.gr/ [Ορνιθολογική Εταιρεία]

-

http://www.birdlife.org/

-

http://www.arcturos.gr/(Προστασία
περιβάλλοντος)

άγριας

πανίδας

και

φυσικού

-

http://www.callisto.gr/ (Περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και
φύση)

-

http://www.cleanhands.gr/p/blog-page_10.html

-

http://www.babyswimming.gr/

-

http://www.elpida.org/

-

https://www.giveandfund.com/giveandfund/team/make-a-wish

Εν δυνάμει συνέργειες στο πλαίσιο πιστοποίησης Green Key/ ανακύκλωση
 http://www.afis.gr/
 http://www.herrco.gr/
 http://www.electrocycle.gr/
 http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?lang=en
 http://www.anakyklosi.com/
 http://www.eco-trans.gr/
 http://www.scrap-paraskevas.gr/
 http://www.cleanhands.gr/
 https://www.oneirodimiourgies.gr/

Εν

δυνάμει

συνέργειες

στο

πλαίσιο

πιστοποίησης

Green

Key/απορρυπαντικά/καθαριστικά
 http://www.olivegreen.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=
157&Itemid=201
 http://www.myplanet.com.gr/qandacats/view/FAQ/lang:en/show:7
 http://alero.gr/
 Στους προμηθευτές που ήδη συνεργάζεται η επιχείρηση θα ζητηθούν
απορρυπαντικά με ecolabel ή/και χωρίς φωσφορικά άλατα

Εν δυνάμει συνέργειες στο πλαίσιο μείωσης σπατάλης τροφίμων και
κοινωνικής προσφοράς/
 http://www.boroume.gr/
 Πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο
 Προσφορά σε γηροκομεία, ιδρύματα κοινωνικής ταυτότητας

