
Τι είναι το Σήµα “Ελληνικό Πρωινό”
Το “Ελληνικό Πρωινό” είναι µια πρωτοβουλία του 
Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) µε σκοπό τη 
διάδοση των ελληνικών ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων, την 
ενίσχυση των τοπικών παραγωγών, τη διάδοση της τοπικής 
ελληνικής κουζίνας και γαστρονοµίας. Το εδεσµατολόγιο 
για το “Ελληνικό πρωινό” αποτελείται από ελληνικά 
προϊόντα που έχουν ως βάση την Μεσογειακή διατροφή, 
όπως ο άρτος, τα παξιµάδια, το ελαιόλαδο, οι ελιές, το 
γιαούρτι, το µέλι, τα τυροκοµικά, τα αλλαντικά, τα φρέσκα 
λαχανικά, τα όσπρια, οι πίτες, τα γλυκά, τα φρέσκα φρούτα 
αλλά και τα παραδοσιακά τοπικά εδέσµατα της κάθε 
περιφέρειας.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σήµα “Ελληνικό Πρωινό” απευθύνεται σε ελληνικά Τουριστικά Καταλύµατα: 
Ξενοδοχεία, Επιπλωµένα Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια-∆ιαµερίσµατα και Camping.

Τα οφέλη που προσφέρει
Πέρα από την στήριξη του Ελληνικού Προϊόντος και της Ελληνικής Αγοράς, η 
εφαρµογή και πιστοποίηση του παρεχόµενου πρωινού του καταλύµατος ως 
“Ελληνικού Πρωινού” αποτελεί σηµαντικό εργαλείο προώθησης, αφού: 
Ενισχύει την ταυτότητα του ξενοδοχειακού προϊόντος

Ενισχύει την ταυτότητα του τόπου και µιας ξεχωριστής εµπειρίας φιλοξενίας

Έλκει το τουριστικό κοινό που ενδιαφέρεται να γνωρίσει την τοπική γαστρονοµία 
και πολιτισµό της κάθε περιοχής

∆ηµιουργεί αίσθηµα εµπιστοσύνης στους φιλοξενούµενους, αφού προϋποθέτει 
την συµµόρφωση των βασικών κανόνων υγιεινής όπως προβλέπονται από τη 
σχετική νοµοθεσία και από το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η Πιστοποίηση για την παροχή “Ελληνικού πρωινού” από 
το Ξ.Ε.Ε. αποτελεί βαθµολογούµενο προαιρετικό κριτήριο (250 µόρια για τα 
Ξενοδοχεία και τα Επιπλωµένα Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια-∆ιαµερίσµατα) για τη 
διαδικασία Κατάταξης των Τουριστικών Καταλυµάτων σε Αστέρια και Κλειδιά και 
µπορεί να γίνει και παράλληλα µε αυτήν. 

Γιατί να επιλέξετε την BQC 
Η BQC είναι ∆ιαπιστευµένη από το Εθνικό Σύστηµα 
∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆) για τη διενέργεια επιθεωρήσεων 
Κατάταξης Τουριστικών Καταλυµάτων και είναι 
αναρτηµένος φορέας στην πλατφόρµα του Ξενοδοχειακού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) για τον έλεχγο της Κατάταξης 
των  Καταλυµάτων και του Σήµατος “Ελληνικό Πρωινό”. Η 
BQC έχει δηµιουργήσει ένα πανελλαδικό δίκτυο έµπειρων 
επιθεωρητών που καλύπτει όλες τις περιοχές της Ελλάδας. 


