Αξίζει να συμμετάσχει κανείς!
10 καλοί λόγοι για να
είσαι μέλος της DEHOGA

www.dehoga-niedersachsen.de

10 καλοί λόγοι για να
είσαι μέλος της DEHOGA
Ο δικός σας δικηγόρος
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Δ ω ρ εά ν !

Στην καθημερινότητα της επιχείρησης υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα
που χρήζουν διευθέτησης. Με τον νομικό σύμβουλο της DEHOGA έχετε έναν
πραγματικό ειδήμονα στο πλευρό σας, ο οποίος ελέγχει τις εταιρικές συμβάσεις
και ο οποίος σας στηρίζει ενεργά όταν έχετε απορίες ή προβλήματα νομικής
φύσεως. Ο δικός σας νομικός σύμβουλος της DEHOGA σας συμβουλεύει
προσωπικά και μέσω οκτώ περιφερειακών υποκαταστημάτων της Ένωσης είναι
πάντοτε κοντά σας.

Εκπροσώπηση ενώπιον του Εργατοδικείου
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Δ ω ρ εά ν !

Μια αντιδικία με τους συνεργάτες σας δυστυχώς δεν είναι πάντοτε δυνατόν να
αποφευχθεί. Σε τέτοια περίπτωση μπορείτε να είστε σίγουροι ότι: ο δικός σας
νομικός σύμβουλος της DEHOGA θα σας εκπροσωπήσει επάξια και εντελώς
προσωπικά ενώπιον του Εργατοδικείου. Ο δικός σας νομικός σύμβουλος της
DEHOGA γνωρίζει πραγματικά θαυμάσια το εργατικό δίκαιο και το δίκαιο των
συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
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20 % έκπτωση στα τέλη της GEMA
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Eξοικονομήστε ως μέλος πολύ απλά 20 % στο επόμενο τιμολόγιο της GEMA.
Επίσης εξοικονομείτε 20 % σε πολλές άλλες απαιτήσεις που αφορούν το
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως π.χ. απαιτήσεις της VG-Media ή της
ZWF. Πέραν αυτού ο ειδικός της DEHOGA σας παρέχει συμβουλές αναφορικά
με την κατάταξη στη σωστή κατηγορία χρέωσης της GEMA – εδώ επίσης
μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα!

Περιορισμός των εξόδων ενεργείας
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Φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο για την επιχείρησή σας. Αυτός είναι
ο στόχος της ενεργειακής πρωτοβουλίας της DEHOGA. Tα μέλη επιμελείται ο
μεγαλύτερος γερμανικός διαπραγματευτής τιμών ενεργείας. Ο συνασπισμός
ηλεκτρικού ρεύματος της DEHOGA αρχικά συσσωρεύει τη συνολική ζήτηση για
ηλεκτρικό ρεύμα όλων των επιχειρήσεων που είναι μέλη και στη συνέχεια διενεργεί
διαπραγματεύσεις τιμών με τους παροχούς ενεργείας. Το αποτέλεσμα είναι η επίτευξη
όρων για μεγαλοαποδόχους και συνεπώς περιορισμός των εξόδων για το ηλεκτρικό
ρεύμα. Εκτός αυτού υφίστανται συμβάσεις πλαισίου με τοπικούς παροχούς ενεργείας.
Τα μέλη της DEHOGA εκτός αυτού αποκομίζουν οφέλη από τις συμβουλές των
ειδημόνων στα πλαίσια της εκστρατείας „Energiekampagne Gastgewerbe“

Η προσωπική παροχή συμβουλών
για την επιχείρησή σας
Ο σύμβουλος της DEHOGA είναι ο εταίρος σας όταν πρόκειται για
ζητήματα οικοινομικά που αφορούν τη διοίκηση της επιχείρησης. Απλά
επιτρέψτε να αναλυθεί με ουδέτερο τρόπο η επιχείρησή σας. Με πολλές
συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες πραγματικά προσφέρουν οφέλη.
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Πάνω από 40 πλεονεκτήματα
εξοικονόμησηςεξοικονόμησης
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Έως 28 % στην αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου,
50 % στην κατηγοριοποίηση ξενοδοχείου, 20 % στο λογισμικό
Lexware, χαμηλές προμήθειες πιστωτικών καρτών, 20 % στην
AHGZ-Jobbörse και πολλά άλλα πλεονεκτήματα εξοικονόμησης
για τα μέλη με το βιβλιάριο εξοικονόμησης της DEHOGA: www.
dehoga-sparbuch.de
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Παροχή βοηθείας σε θέματα
ασφάλισης
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Δ ω ρ εά ν !

Η εταιρία προώθησης της Ένωσης διατηρεί ειδικό τμήμα
ασφάλισης, το οποίο σας παρέχει συμβουλές σε όλα τα
ασφαλιστικά ζητήματα. Σε αυτό τον τομέα η DEHOGA ERGO
με την Versicherungsgruppe AG.

η
μ έ να τέ λ
Χαμηλω
ίων!
σεμιναρ

Το δικό σας Τμήμα Μετεκπαίδευσης
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Ως επιχειρηματίας στον κλάδο της εστίασης έχετε να αντιμετωπίσετε πολλές
προκλήσεις. Γι΄αυτό το λόγο θα πρέπει η μετεκπαίδευσή για εσάς και για τους
συνεργάτες σας να είναι δεδομένη σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επωφεληθείτε
από την εμπειρία μας και τις γνώσεις μας στον τομέα της εκπαίδευσης και
εκμεταλλευτείτε τώρα τις ευκαιρίες σας. Οι πολλαπλές προσφορές εκπαίδευσής
μας καλύπτουν όλους τους τομείς του κλάδου εστίασης.

Δ ω ρ εά ν !

Πληροφορίες από πρώτο χέρι
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Τα μέλη της DEHOGA έχουν πάντοτε άριστη πληροφόρηση. Το περιοδικό για τα μέλη
„DEHOGA Niedersachsen Aktuell“ παραδίδεται δωρεάν κατ΄ οίκον και εκτός αυτού
ένα online ενημερωτικό δελτίο παρέχει σε τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες
αναφορικά με επίκαιρα θέματα του κλάδου. Στο χώρο της ιστοσελίδας που
προβλέπεται για τα μέλη παρέχονται δωρεάν σημαντικές πληροφορίες όπως επίσης
και συμβάσεις για καταφόρτωση στα μέλη της DEHOGA.
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Γερμανική Κατηγοριοποίηση
Ξενοδοχείων
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Τα αστέρια της DEHOGA αποτελούν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα
για τους πελάτες σας ένα αξιόπιστο βοήθημα στα πλαίσια επιλογής
ξενοδοχείων. Προσφέρουν στον πελάτη διαφάνεια και ασφάλεια.
Συμμετέχετε και εσείς με το δικό σας ξενοδοχείο και αποκτήστε με τα
αστέρια της Γερμανικής Κατηγοριοποίησης επαγγελματικές ευκαιρίες
πρώτης τάξεως. Μπορείτε να λάβετε μια συνοπτική κατάσταση όλων
των υπηρεσιών στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.hotelsterne.de.
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10 πλεονεκτήματα των μελών της DEHOGA –
και ακόμη περισσότερα!mehr!
Μια δυνατή κοινότητα. Για εσάς.
Περίπου 700.000 γαστρονόμοι και ξενοδόχοι γνωρίζουν ότι:
Είναι καλό να είσαι μέλος της DEHOGA. Διότι τα πολλά μέλη δημιουργούν μια δυνατή κοινότητα.
Και διότι μια δυνατή κοινότητα επιχειρηματιών μας παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχουμε πολλά
για τον κλάδο και προσωπικά για εσάς!
Περίπου 700.000 γαστρονόμοι και ξενοδόχοι στο κρατίδιο της Κάτω Σαξωνίας αποτελούν το
δυνατό θεμέλιο προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε αξιόπιστες υπηρεσίες. Και το
καλύτερο είναι: δεν αναλαμβάνετε κανένα ρίσκο, και αυτό με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους.
Η DEHOGA είναι





Ο δυνατός εταίρος σας στον κλάδο
Η δική σας τοπική κοινότητα συναδέλφων
Ο ατομικός σας παροχός υπηρεσιών

Eπιτυχίες









Μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας για τις υπηρεσίες εστίασης
Aκύρωση της φορολόγησης του φιλοδωρήματος
Eισαγωγή της ρύθμισης αναφορικά με την εργασία Minijob των 400,00 ευρώ
Επίτευξη επιδομάτων Κυριακής, αργίας και νυκτός
Eπίτευξη της φορολογικής έκπτωσης των επαγγελματικών εξόδων εστίασης
Εξαιρέσεις στην απαγόρευση καπνίσματος στις μπυραρίες
Αποτροπή της επιβολής φόρου ποτών

Για μια επιτυχημένη επιχείρηση με ένα δυνατό εταίρο!
Συνδρομή μελών
Η συνδρομή μέλους της DEHOGA Niedersachsen e.V. υπολογίζεται σύμφωνα με τον ετήσιο καθαρό κύκλο
εργασιών της επιχείρησής σας. Ανάλογα με την αυτοκατάταξή σας μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 10 ομάδων
συνδρομών μέλους
Μπορείτε να διαβάσετε τις επίκαιρες συνδρομές μελών στον Κανονισμό Συνδρομών και στο διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα www.dehoga-niedersachsen.de
Οι συνδρομές θα πρέπει να καταβάλλονται κατ΄επιλογήν ετησίως ή εξαμηνιαίως προκαταβολικά στα
πλαίσια της διαδικασίας είσπραξης από τον τραπεζικό λογαριασμό σας. Ορισμένες Περιφερειακές Ενώσεις
χρεώνουν επιπρόσθετα μια προσαύξηση για την εργασία που διενεργείται στο εκάστοτε παράρτημα.
Η συνδρομή μέλους δεν εμπεριέχει φόρο κύκλου εργασικών. Ωστόσο μπορείτε φυσικά να τη
δικαιολογήσετε πλήρως στην εφορία ως έξοδο της επιχείρησής σας.chen.

Kαλοί λόγοι για να
είσαι μέλος της DEHOGA
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Thorsten Pitt

Michaela and Thomas Bötefür

Autostadt Restaurants Mövenpick in Wolfsburg

Schützenhof Dötlingen

„Μια δυνατή επιχείρηση χρειάζεται μια δυνατή
Ένωση. Για μένα ως Διευθυντής του Εστιατορίου
operated by Mövenpick της Αυτοκινητούπολης
στην πόλη Βόλφσμπουργκ η DEHOGA
προσφέρει βοήθεια και προτάσεις λύσης σε
πολλά επίπεδα. Ως πλατφόρμα για τον κλάδο
μας είναι απαραίτητη και καθοριστική για το
μέλλον.“

„H DEHOGA Niedersachsen δεν είναι
για εμάς μόνο σύμβουλος σε νομικές
υποθέσεις, αλλά μια Κοινότητα, στην
οποία αισθανόμαστε ωραία. Κατά την
ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους
προέκυψαν συχνά καλές ιδέες για την
επιχείρησή μας. “

Chi Trung Khuu

Sükrü Bingöl

Mister Q, Hannover

Paulaner am Thielenplatz

„Η πρόωθηση των νέων ανθρώπων στη
Γαστρονομία είναι για μένα το Α και το
Ω. Μαζί με την DEHOGA μπορούμε να
διασφαλίσουμε ότι κάθε άτομο το οποίο
θέλει να μαθαίνει και να συμβάλλει στην
επιτυχία της επιχείρησης θα έχει την
ανάλογη ευκαιρία να το πράξει.“

„Στον τομέα της Γαστρονομίας
χρειαζόμαστε έναν ισχυρό εταίρο, ο
οποίος εκπροσωπεί τα συμφέροντά μας
σε πολιτικό επίπεδο. Δίχως ισχυρό λόμπυ
δεν γίνεται!“

Thomas Kubitza

Susanne Ostler

Diskothek Inkognito, Celle

„Και μόνο λόγω της έκπτωσης του 20 τοις
εκατό επί των τελών της GEMA αξίζει για εμάς
να είμαστε μέλος της DEHOGA. Εκτός αυτού
εκμεταλλευόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα
τις πληροφορίες μελών αναφορικά με επίκαιρα
θέματα του κλάδου και με διοργανώσεις, τις
οποίες μας παρέχει η DEHOGA.“

Ringhotel Celler Tor ****superior
„Από την επαγγελματική κατάρτιση, την
κατηγοριοποίηση ξενοδοχείων έως την παροχή
συμβουλών σε θέματα ενεργείας – εμείς
εκμεταλλευόμαστε τις προσφορές της DEHOGA
και θεωρούμε ότι λαμβάνουμε καλές συμβουλές.
Μέσω της μείωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας
εκτός αυτού είμαστε σε θέση να επενδύσουμε
περισσότερα στη βιωσιμότητα, στους συνεργάτες
και στην επιχείρησή μας. “

Sotirios Tsitalis

Antonio Colantuono

Restaurant elio elio

Ristorante Paladino

„Mέσω των εξειδικευμένων συνεργατών
της DEHOGA έχω στο πλευρό μου έναν
δυνατό εταίρο, ο οποίος μου έχει παρέχει
συχνά συμβουλές νομικής φύσεως. Ειδικά
σε σχέση με διαφορές που αφορούν
το μισθωτήριο συμβόλαιό μου, έχω
βοηθηθεί πάρα πολύ, ευχαριστώ θερμά!“

„Έως σήμερα δεν έχω μετανιώσει
που ακολούθησα τη συμβουλή ενός
συναδέλφου να γίνω μέλος της Ένωσης.
Αυτό συνέβη πριν από σχεδόν 20 έτη ...“

DEHOGA Niedersachsen.
Εμείς συμμετέχουμε!
www.dehoga-niedersachsen.de

Oι ακόλουθοι Οργανισμοί βρίσκονται στο
πλευρό της DEHOGA Niedersachsen:

iiO check
Hotelbewertungs-&Qualitätsmanager

ConsultiiO
creating quality

Yorckstraße 3
30161 Hannover
Landesverband@dehoga-niedersachsen.de

www.dehoga-niedersachsen.de

Στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση αποριών:
Γίνετε μέλος της DEHOGA:

05 11 - 33 70 60

Σεμινάρια και μετεκπαίδευση:

05 11 - 33 70 6-33

Παροχή συμβουλών DEHOGA:

05 11 - 33 70 6-20
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