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H Horwath HTL, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τη ΣΟΛ Crowe, είναι παγκοσμίως 
η κορυφαία εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία εστιάζει 100% στον 
ξενοδοχειακό κλάδο, τον κλάδο του τουρισμού και της αναψυχής (HTL), καλύπτοντας το 
σύνολο των αναγκών του. 

Με την αξιοπιστία και την πολύτιμη εμπειρία των συμβούλων μας, καλύπτουμε 
μεταξύ άλλων υπηρεσίες στρατηγικής, σχεδιασμού και ανάπτυξης ξενοδοχείων, 
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, εσωτερικού ελέγχου και αποτιμήσεων. Παράλληλα, 
συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για τη βελτίωση της λειτουργίας των μονάδων, τη 
δημιουργία νέων προϊόντων, τον σχεδιασμό marketing, πωλήσεων και στρατηγικής βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

Όσον αφορά στον τουρισμό και την αναψυχή, προσφέρουμε, σε οργανισμούς του ιδιωτικού 
και του δημόσιου τομέα, υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης 
προορισμών και προϊόντων, ανάπτυξης και διοίκησης έργων, επιχειρησιακής ετοιμότητας 
και συμβουλευτικής marketing.

Η Horwath HTL, στα 100 και πλέον χρόνια λειτουργίας της, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 
εξατομικευμένων υπηρεσιών στους πελάτες της. Αποτελώντας μέρος του παγκόσμιου 
δικτύου της Crowe Global, η Horwath HTL διαθέτει 52 γραφεία σε 38 χώρες, έχει 
ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από 30.000 έργα και είναι η πρώτη επιλογή 
για εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που αναζητούν να επενδύσουν και να 
αναπτυχθούν στον τομέα του τουρισμού. 

www.solcrowe.gr



Στρατηγική Συμβουλευτική 

Χάρη στην πολύχρονη εμπειρία μας στον σχεδιασμό αναπτυξιακών έργων, 
στο ευρύ δίκτυο της Horwath HTL και στην πρόσβαση σε δεδομένα και 
τάσεις του τουρισμού, σχεδιάζουμε τη στρατηγική ανάπτυξης ξενοδοχείων 
και προορισμών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

• Πλήρης επισκόπηση προορισμού και ξενοδοχείων
• Ανάλυση θέσης στην αγορά
• Σχεδιασμός στρατηγικής 
• Στρατηγική εισόδου σε νέες αγορές
• Μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας
• Στρατηγικός σχεδιασμός και master planning
• Μελέτη έργων μεγάλης κλίμακας
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Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ξενοδοχειακών Μονάδων

Συμμετέχουμε σε όλο τον κύκλο ζωής σχεδιασμού, ανάπτυξης και 
λειτουργίας μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης προκειμένου να συμβάλουμε 
στη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης.

• Εκθέσεις αξιολόγησης
• Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
• Ανάλυση Μέγιστης και Βέλτιστης Χρήσης
• Στρατηγική εισόδου σε νέες αγορές
• Μακροοικονομική ανάλυση τουρισμού
• Μελέτη αγοράς και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας και σκοπιμότητας
• Στρατηγικός σχεδιασμός και master planning
• Αναζήτηση και επιλογή εταιρείας διαχείρισης ξενοδοχείου
• Διαπραγματεύσεις Συμβολαίων
• Κεφαλαιοποίηση έργου και χρηματοοικονομική διάρθρωση

Υπηρεσίες Hotel, Tourism & Leisure (HTL)
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Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων, Εσωτερικού Ελέγχου 
και Αποτιμήσεων 

Μέσα από την ανάλυση και την αξιολόγηση της δραστηριότητας, τον προσδιορισμό βασικών 
ζητημάτων λειτουργίας και την κατάρτιση ενός πλάνου ενεργειών και βελτιώσεων, στόχος μας είναι η 
μεγιστοποίηση της αξίας και της δυναμικής των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη μας.

• Επιχειρησιακή ανασκόπηση και έλεγχος
• Ανάλυση KPI, ανάπτυξη και εφαρμογή συγκριτικής αξιολόγησης
• Δημιουργία εξατομικευμένων SOPs και εκπαίδευση
• Ανάλυση τμημάτων ξενοδοχείου
• Στρατηγικός σχεδιασμός FF&E
• Μελέτη κεφαλαιακών απαιτήσεων
• Υποστήριξη ιδιοκτητών σε διαπραγματεύσεις
• Αναζήτηση και επιλογή εταιρείας διαχείρισης ξενοδοχείου

Ανάπτυξη και Διαχείριση Προορισμών 

Συνεργαζόμαστε με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, για να αναπτύξουμε τον τουρισμό της Ελλάδας.

• Στρατηγική ανάπτυξης, διοίκησης και διαχείρισης προορισμών (DMO)
• Στρατηγική διαφοροποίησης προορισμών
• Εθνική και περιφερειακή στρατηγική
• Στρατηγική εισόδου σε νέες αγορές
• Σχεδιασμός πλάνων επανατοποθέτησης και ανάκαμψης προορισμών
• Διαχείριση κρίσεων

Contact Us:

Ξενοφώντας Πετρόπουλος
Γενικός Διευθυντής

Horwath HTL Ελλάδας

xpetropoulos@solcrowe.gr 
210 7256900
6932 252399
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Η ΣΟΛ Crowe ιδρύθηκε το 1993 και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους 
εθνικούς ελεγκτικούς οίκους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, προσφέροντας 
εξειδικευμένες ελεγκτικές, συμβουλευτικές και φορολογικές υπηρεσίες. 

Υπηρεσίες
Ελεγκτικές υπηρεσίες
Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, 
Φορολογικό πιστοποιητικό, 
Έργα διασφάλισης & συναφών υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων | 
Χρηματοοικονομική & Επιχειρησιακή 
Αναδιάρθρωση | Μελέτη Σκοπιμότητας & 
Βιωσιμότητας | Χάραξη Χρηματοοικονομικής 
Στρατηγικής | Αποτιμήσεις Εταιρειών και 
Περιουσιακών Στοιχείων | Υποστήριξη 
Εξαγορών & Συγχωνεύσεων | Άντληση 
Κεφαλαίων | Επενδυτική Διαμεσολάβηση

Φορολογικές Υπηρεσίες
Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
| Έμμεσοι Φόροι | Φορολογική Συμμόρφωση 
| Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός | 
Συγχωνεύσεις & Εξαγορές | Συμμόρφωση 
Ζητημάτων Ακίνητης Περιουσίας | Τεκμηρίωση 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών | Global Mobility

Υπηρεσίες Business Monitoring
Τήρηση Λογιστηρίου | Υλοποίηση 
Προϋπολογισμού & Σύγκριση με Απολογιστικά 
Δεδομένα | Υπολογισμός και Υπηρεσία 
Ελέγχου Μισθοδοσίας | Κοστολόγηση | 
Λειτουργικός Κύκλος | Διοικητικές Αναφορές 
| Ενάρξεις - Λήξεις - Μεταβολές Εταιρειών | 
Εφαρμογή ΔΠΧΑ και Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης
Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
| Ανάπτυξη Συστήματος Μέτρησης 
Αποδοτικότητας | Ανασχεδιασμός 
Διαδικασιών, Αναδιοργάνωση, Διοίκηση 
Αλλαγών | Αναζήτηση Βέλτιστων Πρακτικών 
- Benchmarking | Τεχνική Υποστήριξη 
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων | Σχεδιασμός - 
Διοίκηση - Αξιολόγηση Προγραμμάτων - Έργων

Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων
Διαχείριση Κινδύνου Κεφαλαίων & 
Ρευστότητας | Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου 
| Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου | Υπηρεσίες 
Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων | Υπηρεσίες DPO

Υπηρεσίες Hotel, Tourism & Leisure (HTL)
Στρατηγική Συμβουλευτική | Σχεδιασμός 
& Ανάπτυξη Ξενοδοχειακών Μονάδων 
| Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, 
εσωτερικού ελέγχου και αποτιμήσεων | 
Ανάπτυξη και διαχείριση προορισμών και 
προϊόντων, διοίκησης έργων & επιχειρησιακής 
ετοιμότητας

Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού
Ανάπτυξη Ηγεσίας & Βιωματική Μάθηση | 
Αποτελεσματικότητα & Δέσμευση Ομάδας | 
Επιχειρησιακή Αποτελεσματικότητα

Υπηρεσίες Τεχνολογίας
Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων και 
Διασφάλιση (ΙΤ Audit & Assurance) | Υπηρεσίες 
Διαχείρισης Τεχνολογικών Κινδύνων (ΙΤ 
Advisory in RC) | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
Πληροφορικής για τη Διοίκηση (ΙΤ Advisory in MC)
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Η ΣΟΛ α.ε. και η ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. είναι μέλη της Crowe Global, με έδρα την Ελβετία. Η κάθε εταιρεία μέλος της Crowe Global αποτελεί μία ξεχωριστή και ανεξάρτητη 
νομική οντότητα. Η ΣΟΛ α.ε. και η ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. καθώς και οι θυγατρικές τους δεν είναι υπεύθυνες ή υπόχρεες για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις της 
Crowe Global ή οποιουδήποτε άλλου μέλους της Crowe Global.
© 2022 ΣΟΛ Crowe ΑΕ

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί
Λογιστές Α.Ε.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες
Φωκ. Νέγρη 3
112 57 Αθήνα
Τ: 210 8691100
F: 210 8617328 - 210 8618016
Ε: solcrowe@solcrowe.gr

ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Καρνεάδου 25-29
106 75 Αθήνα
Τ: 210 7256900
F: 210 7234583
Ε: advisory@solcrowe.gr


