Τι είναι το Future Loading
Το πρόγραμμα Future Loading είναι μια κοινωνική πρωτοβουλία που πραγματοποιεί η Coca-Cola στην Ελλάδα μαζί
με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και άλλες σημαντικές εταιρείες και οργανισμούς, στοχεύοντας στη στήριξη των μικρών
επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας (Ho.Re.Ca) μέσα από μια σειρά εργαλείων που τους βοηθούν να
προσαρμοστούν στη νέα κανονικότητα.
Δηλώστε Συμμετοχή: www.bodossaki.gr/futureloading
Εργαλεία Προγράμματος που προσφέρονται δωρεάν στις επιχειρήσεις του προγράμματος:
1. Επανεκκίνηση & προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα - Εργαλεία:
− Πιστοποίηση TÜV AUSTRIA CoVid Shield από τον φορέα TÜV AUSTRIA Hellas
− Σεμινάρια για την εξυπηρέτηση πελατών από την Avocado Learning Experiences με την υποστήριξη της
Coca-Cola Τρία Έψιλον και του προγράμματος Youth Empowered: The HoReCa Edition
− Εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής & προστασίας από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)
− Προσφορά της λειτουργίας ανέπαφου check in/check out σε μικρά ξενοδοχεία από τον Όμιλο Hotelbrain
− Σεμινάριο από την Google για τις τάσεις του τουρισμού στη νέα περίοδο
2. Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού - Εργαλεία:
− Εκπαίδευση στη χρήση social media, ψηφιακού marketing και ηλεκτρονικού εμπορίου από τo Found.ation με
την υποστήριξη της Coca-Cola Τρία Έψιλον και του Youth Empowered: The HoReCa Edition
− Δωρεάν λογισμικά και λύσεις αυτοματισμού και CRM, από την Pobuca με την υποστήριξη της Coca-Cola
Τρία Έψιλον και του Youth Empowered: The HoReCa Edition
− Σεμινάριο με τίτλο “Digital Marketing & Marketplaces in the new world” από το efood
3. Διαφημιστική προβολή & προσέλκυση πελατών - Εργαλεία:
− Παροχή on-line διαφημιστικού χώρου από το Αθηνόραμα
− Σεμινάρια για το branding και την ανάλυση ανταγωνισμού από τον οργανισμό The People’s Trust με την
υποστήριξη του Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη
− Συμβουλευτικές υπηρεσίες και περιεχόμενο από τη Notice Content & Services (HO.RE.CA OPEN, FnB Daily)
4. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα – Εργαλεία:
− Παροχή του Zero Waste Future οδηγού, σεμινάρια για τη διαχείριση απορριμμάτων, παροχή κάδων και
λοιπού εξοπλισμού από τη ΜΚΟ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης
− Πιστοποίηση και ένταξη στο 1ο δίκτυο Zero Waste HoReCa
Κριτήρια Ενταξης στο Πρόγραμμα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Να ανήκουν στον κλάδο καφεστίασης και φιλοξενίας και να λειτουργούν τα τελευταία 3 χρόνια
Να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 500.000 ευρώ
Να διαθέτουν προσωπικό 2 έως 25 άτομα
Να είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις (να μην ανήκουν σε κάποιον μεγαλύτερο όμιλο εταιρειών)
Να έχουν τακτοποιημένες ασφαλιστικές υποχρεώσεις
Να τηρούν το πρότυπο HACCP σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Σημειώνεται πως θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει χρονολογικής σειράς κατάθεσης των σχετικών
αιτήσεων, η αξιολόγηση των οποίων γίνεται από την εξειδικευμένη ομάδα Προγραμμάτων του Ιδρύματος Μποδοσάκη

