
 

 
 
 
 
 
 
Stellar B&B 
by WebHotelWay & Estrella 
 
The Partners 
Το συγκεκριμένο concept αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας της WebHotelWay και του Estrella. 
 
WebHotelWay 
Η μοναδική εταιρεία στη χώρα που προσφέρει τις πλέον εξειδικευμένες υπηρεσίες management, consulting, 
online και offline διαχείρισης πωλήσεων και κρατήσεων, για καταλύματα όλων των τύπων και κατηγοριών. 
Χάρη στη μοναδική προσέγγισή της και τις καινοτόμες πρακτικές της, κατορθώνει και επιτυγχάνει για κάθε 
συνεργάτη της εντυπωσιακές επιδόσεις σε όποιο πεδίο της ανατεθεί -από την πληρότητα και το ADR (Μέση 
Τιμή Δωματίου) μέχρι την αναγνωρισιμότητά της στην ελληνική και διεθνή αγορά. 
Κομμάτι των υπηρεσιών της αποτελεί και το Food & Beverage Consulting, μέσα από το οποίο -και σε 
συνεργασία με κορυφαίες ομάδες και επαγγελματίες του κλάδου- δημιουργούν και προσφέρουν μοναδικά 
concepts -ένα από τα οποία, είναι και αυτό της συγκεκριμένης πρότασης. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Estrella 
Ένα brand που για τους φίλους της γεύσης δεν χρειάζεται συστάσεις. 
To brunch του Estrella, χάρη στην πρωτοτυπία και τη μοναδική προσέγγισή του, όπου η street food 
φιλοσοφία συναντάει το high end στοιχείο, έχει ταξιδέψει παντού στον κόσμο. Απόδειξη της παγκόσμιας 
απήχησής του, οι δεκάδες δημοσιεύσεις και αφιερώματα σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα από κάθε γωνιά 
της υφηλίου -από τους New York Times και τον Guardian μέχρι το National Geographic. 
Φυσικά, ένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν έρχεται τυχαία. Η άρτια οργάνωση, η εμπειρία των συνεργατών της και η 
μονίμως στραμμένη προς τη δημιουργικότητα πυξίδα της κουζίνας της, την έχουν εδραιώσει από το 2013 
στην κορυφή της προτίμησης κοινού και ειδικών. 
 
The Concept 
Σε ό,τι αφορά το breakfast και το brunch του χώρου σας, έχετε πλέον τη δυνατότητα ν’ αντικαταστήσετε το 
generic μενού σας με τον ειδικά διαμορφωμένο κατάλογο, με την επιμέλεια και υπογραφή του Estrella. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
The Specifics 
Τόσο για το breakfast όσο και για το brunch concept, το πακέτο που προσφέρουμε περιέχει τα εξής: 
 
- Δημιουργία Concept+Breakfast Menu (εφόσον υπάρχει ανάγκη) 
- Δημιουργία Concept + Local Brunch Menu by Estrella (12 με 16 κωδικούς, ανάλογα τις ανάγκες) 
- Δημιουργία Concept + Dinner Menu (εφόσον υπάρχει ανάγκη) 
- Δημιουργία συνταγολογίου για κάθε κωδικό 
- Δημιουργία συνταγών με βάση τοπικά υλικά 
- Μεθοδολογία εκτέλεσης του συνταγολογίου 
- Εκτέλεση κάθε συνταγής σε μορφή βίντεο 
- Αναλυτικό κοστολόγιο για κάθε συνταγή 
- Προτάσεις τιμολόγησης προς πώληση κάθε κωδικού 
- Προτάσεις για συνεργάτες ή/και προμηθευτές 
- Εκπαίδευση προσωπικού (2 έως 4 μέρες) 
- Δικαίωμα εμφάνισης τους brand Estrella στην κάρτα του Brunch 
- Μόνιμο απομακρυσμένο support 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
‘Ολοκληρωμένη προσέγγιση, 1 μήνα πριν το άνοιγμα’ 
‘Εκπαίδευση, τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το άνοιγμα’ 
 


