
 

 
Αγαπητέ Συνεργάτη, 
  
Με στόχο τη διαρκή υποστήριξη & εξέλιξη των επιχειρηματικών μας σχέσεων, στη GRECOTEL 
εφαρμόζουμε ένα από τα πλέον χρήσιμα επιχειρηματικά εργαλεία της εποχής, την Ηλεκτρονική 
Τιμολόγηση & το EDI (Electronic Data Interchange). Συγκεκριμένα, στόχος μας είναι, αφενός η ηλεκτρονική 

αποστολή των παραστατικών μας για τη σταδιακή κατάργηση του χαρτιού στις λειτουργίες τιμολόγησης 
(Paperless e-invoicing) και, αφετέρου, η ηλεκτρονική ανταλλαγή του περιεχομένου των παραστατικών 
πωλήσεων προς τους συνεργάτες που το επιθυμούν, για αυτόματη καταχώριση αυτών στα συστήματά τους 
(EDI e-Invoicing).  
 
Αναλύοντας την εμπειρία από την πολυετή χρήση των παραπάνω λύσεων στην ελληνική αγορά, έχουμε 
εντοπίσει σπουδαία λειτουργικά και οικονομικά οφέλη, τόσο για την εταιρία μας, όσο και για τους συνεργάτες 
μας, καθώς προσφέρουν αμοιβαία εξοικονόμηση και επιτάχυνση του κύκλου τιμολόγησης, παρέχοντας 
ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών και αυξημένη διαφάνεια και στα δύο μέρη. Στη GRECOTEL 
πιστεύουμε ότι καθίσταται πλέον ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής μιας ταχύτερης και ακριβέστερης 
λύσης για τη διακίνηση των παραστατικών πώλησης, συνεπώς αποτελεί στόχο μας για το 2017 η πλήρης 
υιοθέτηση της λύσης αυτής από επιλεγμένους συνεργάτες μας.  
 
Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου, συνεργαζόμαστε με τον εξειδικευμένο πάροχο Retail@Link 

(Όμιλος Entersoft), ο οποίος προσφέρει ασφαλείς, αξιόπιστες & ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρονικής 
Τιμολόγησης από την πρώτη ημέρα εφαρμογής τους στην ελληνική αγορά, υποστηρίζοντας το μεγαλύτερο 
δίκτυο συνδεδεμένων εμπορικών συνεργατών στο e-Invoicing & το EDI, που σήμερα αριθμεί περί τις 50.000 
επιχειρήσεις.  
 
Ήδη, εδώ και μερικούς μήνες, λειτουργήσαμε πιλοτικά την ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών με 
επιλεγμένους μεγάλους συνεργάτες και, έτσι, από 1/1/2017 προχωρούμε στην πλήρη εφαρμογή της 
Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή την ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών από τα Ξενοδοχεία Grecotel προς 
εσάς, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα στοιχεία του υπεύθυνου ή των υπευθύνων για την 
παραλαβή των Ηλεκτρονικών Παραστατικών (σε μορφή PDF) (Ονοματεπώνυμο, Τίτλος – θέση, 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση και ΑΦΜ της εταιρείας που τιμολογείται).  

 
Η αποστολή αυτή θα γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς κανένα κόστος για το Συνεργάτη.  
 
Παρακαλούμε, στείλτε την απάντησή σας στον συνεργάτη μας κ. Φραγκίσκο Πρέκα στο email 
edi@grecotel.com 
 
Στη συνέχεια, θα λάβετε σχετική ειδοποίηση/ενημέρωση από το συνεργάτη μας Retail@Link με τις οδηγίες 
παραλαβής των ηλεκτρονικών παραστατικών και τους κωδικούς σας στην ασφαλή υπηρεσία R@L e-
Invoicing Paperless από όπου θα μπορείτε να «κατεβάζετε» (download) τα παραστατικά που αφορούν 

διαμονές πελατών σας στα ξενοδοχεία μας σε μορφή PDF, άμεσα, χωρίς απώλεια χρόνου και χωρίς να 
χάνονται παραστατικά και να χρειάζεται να γίνει έλεγχος καρτελών από τα λογιστήρια.  
 
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το μηχανογραφικό σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που αρχίσαμε 
να εφαρμόζουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συνεργάτη μας κ. Φραγκίσκο Πρέκα, τηλ.: 210-
3743600, email: edi@grecotel.com 

 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκριση και την ένταξή σας στη Ηλεκτρονική 
Τιμολόγηση με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τη μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος στη συνεργασίας μας.  
 
Με εκτίμηση,  
Για τη Grecotel, 

  
Παντελής Φανουργάκης  
Senior Finance Advisor  
 
Member of the Board, Grecotel Α.Ε  
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