Loader (Suggested): http://pullmanhotelsfrance.com/en/hotels/pullman-cannes-mandelieu-royal-casino
Video ως Πρώτο θέμα:
α. Full Screen Slideshow (Full Width / Full Height) - logo abaton στη μέση, γλώσσες πάνω δεξιά (EN | DE | FR | RU) και
πάνω αριστερά 2 εμφανή buttons. Το ένα με το μενού και το άλλο με το BOOK BOW. Ισως μαζί με το logo στη μέση
παιζει και το slogan μας ( Your personal sanctuary ) - δες το αν ταιριάζει.
( https://screencast.com/t/zsxxgJZOQ ) https://www.badruttspalace.com
BOOK NOW button & MENU Button
Πάντα Full Height όταν ανοίγουν. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που ανοίγουν εδώ: https://www.rwsentosa.com/en
Concept Αρχικής Σελίδας, κάτω από Video Slideshow
Δεν άρεσαν τελικά:
https://www.amilla.mv/ (θύμιζε περιοδικό - δεν το θέλει ο Γιώργος καθόλου)
http://www.theviewlugano.com/en/ - Δίνεται έμφαση στη φωτογραφία - δε θέλουμε να ειναι φωτογραφικεντρικό
-ενώ του άρεσαν κάποια στοιχεία.
http://www.hotelkoe.com/en/ - Δεν του άρεσε καθόλου
Άρεσαν σαν concept Αρχικής Σελίδας
https://www.badruttspalace.com/en - Επειδή δεν ειναι φορτωμένη η αρχική σελίδα με φωτογραφίας
https://www.thepadrehotel.com/ - Οι "εικαστικές τσαχπινιές", οι φωτογραφίες με συναίσθημα, ο τρόπος
παρουσίασης των restaurants.
https://www.montecarlosbm.com/en/hotel-monaco/hotel-paris-monte-carlo - βγάζει πολυτέλεια
https://www.raffles.com/paris/ - εικαστικές τσαχπινιές
Menu - Ονομασίες Κατηγοριών
https://www.thepadrehotel.com/
STAY | DINE | PLAY | GATHER | CONTACT
Προτεινόμενα Sections Homepage
- Video Full Width / Height
- Slogan "This is ABATON" (Δική μου ιδέα)
- Welcome Section ( πχ από Badrutt's Palace
- https://screencast.com/t/LZuu9QSeS - https://www.badruttspalace.com/en
- Section Newsletter (του άρεσε που κάθεται στη μέση μέση σαν το μπάστακα εδώ
[ https://www.badruttspalace.com/en] [ https://screencast.com/t/Li4bPZL6NZR ] - Αρα θα ήταν ωραίο ένα section
what's on - όπου προβάλλεται Newsletter ή/και Press Room ( https://www.abaton.gr/media-press ) ή/και Events ή
News (καλύτερα να τα πούμε News, μην περιοριστούμε σε Events ( https://www.abaton.gr/blog ) .
- Accomodation Section - Δε θέλουμε να προβάλλουμε τύπους δωματίων - ένα γενικό Comfort & Stay με
φωτογραφία. Για μένα ιδανικό section είναι αυτής εδώ της σελίδας ( https://www.thepadrehotel.com/ )
- Dine - Ασπρόμαυρη φωτογραφία του σεφ υποχρεωτικά. Ενα slogan με ένα μικρό κείμενο για την εμπειρία που
μπορεί να ζήσεις στο Abaton για τη διατροφή. ( Your Silver Platter / Find yourself a feast )
Footer - Ενας Footer γεμάτος links και στοιχεία επικοινωνίας. Ιδανικά, ένας footer σαν
το https://www.kenshomykonos.com/ [Δε μ'αρέσει, αλλά ήταν και το feedback από το γραφειο στο Λονδίνο. Αν
ήταν στο χέρι μου αποκλειστικά, θα ήθελα ένα footer κάτι σαν αυτό χωρίς τις φωτογραφίες
( http://hotelkoe.com/en/ )

Αλλα δείγματα για ιδέες:
- https://www.palazzoversace.com.au/en/default.html
- https://www.montecarlosbm.com/en
- https://www.mosshotel.ru/en/hotel (αυτό που άρεσαν εσένα οι εσωτερικές)
OVERVIEW PAGES
Όπως φαίνεται και στο Structure, το site διαθέτει 2 επίπεδα. Σε αντίθεση με το abaton.gr όπως ειναι τώρα online, οι
κεντρικές κατηγορίες α'επιπέδου, θέλω να πατιούνται.
Αρα θα πατιούνται τα STAY - DINE - EXPERIENCE - MEET - OUR ABATON.
Οι σελίδες αυτές θα είναι οι Overview σελίδες κάθε κατηγορίας, που προτείνω να έχουν ένα μικρό εισαγωγικό
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κείμενο με μια γενική φωτογραφία με συναίσθημα ανά κατηγορία και να ακολουθεί μια λίστα με τις σελίδες β'
επιπέδου (εσωτερικές σελίδες).
Το Overview, προτείνεται να είναι 1 template, για όλες τις ενότητες.
Προτεινόμενες ιδέες:
- Όχι Grid, αλλά καλύτερα να είναι List View. Η ωραία προσέγγιση Overview Page είναι αυτή
( https://www.badruttspalace.com/en/restaurants-bars-club ) ή αυτή
( https://www.montecarlosbm.com/en/hotel-monaco/hotel-paris-monte-carlo/restaurants )
PS. Απλά στο Stay, ίσως θα μπορούσε σε κάθε entry τύπου δωματίου, να μπουν και στοιχεία από το δωμάτιο
(πχ. https://www.badruttspalace.com/en/rooms-suites/overview ). Το ίδιο και στα Restaurants, όπου εδώ σε κάθε List
Entry θα μπορούσε να μπει και το logo του κάθε Restaurant ή να μπουν κάποια σημαντικά tags
(πχ. https://www.montecarlosbm.com/en/hotel-monaco/hotel-paris-monte-carlo/restaurants )

STAY ( Rooms & Suites Entry )
Ξεκούραστη παρουσίαση, με ιδιαίτερη προσέγγιση στα Facilities & Services.
Ωραία Παραδείγματα:
https://www.montecarlosbm.com/en/hotel-monaco/hotel-hermitage-monte-carlo/accomodation/superior-king-room ( ( Book
Now Sticky Module - Το Book Now σε όλες τις εσωτερικές σελίδες των Rooms πάντα σταθερό )

https://www.badruttspalace.com/en/rooms-suites/overview/deluxe-lake-room ( Στήσιμο Σελίδας / Περιεχομένου (
FACTS & FIGURES, Technical Equipment, Comfort & Design )
https://www.mosshotel.ru/en/rooms/room/compact
- Επίσης πρέπει να μπει και link για Floor Plan για κάθε τύπο δωματίου

DINE ( Restaurants Entry )
- https://www.raffles.com/paris/dining/il-carpaccio/ (Ωραία παρουσίαση - Section Signature Dishes. Απλά θα ήθελα να
αναφέρει τι ειναι κ να μην είναι σκέτη φωτογραφία. Οπως εδώ: http://hotelkoe.com/en/food/ )
- https://www.badruttspalace.com/en/restaurants-bars-club/restaurants/igniv-by-andreas-caminada (Πολύ ωραίο το
GOOD TO KNOW - Να το έχουμε κι εμείς. Επίσης ωραίο ότι δεν έχει πολύ κείμενο.)
- https://www.amilla.mv/barolo-grill Από εδώ κρατάω το διακριτικό τρόπο που προβάλλει το logo του κάθε restaurant
- https://www.montecarlosbm.com/en/restaurant-monaco/louis-xv-alain-ducasse-hotel-de-paris Λογοτυπάκια (πχ.
Mediterenean Cuisine κτλ)

EXPERIENCE -> SPA / FITNESS CENTRE (Ίδιο Template)
Κι εδώ αρέσει αυτό: https://www.badruttspalace.com/en/spa-hotel-stmoritz# ( Ειδικά το σημείο με τα εικονίδια με
φυλλάδια & ώρες λειτουργίας)
Παρόμοια εικόνα κι εδώ - https://www.montecarlosbm.com/en/wellness-sport-monaco/spa-cinq-mondes - λίγο
κείμενο, λιτές φωτογραφίες και περιεχόμενο με λίστες & εικονίδια.
MEET -> WEDDINGS / CONFERENCES (Ιδιο Template)
Λιτή πληροφορία κι ένα κουμπί που θα γράφει "Click For A Proposal"

OUR ABATON
Venues

Προβάλλουμε τα events που γίνονται στο Abaton.
Λίστα με Future Events και κάτω από αυτά μια γραμμή κι ένας τίτλος Past Events.
Το event να δείχνει έντονα την ημερομηνία και να σε πηγαίνει στη σελίδα του event
( https://www.abaton.gr/blog/dreamy-whispers )
NOTEBOOK

Blog Section - Λίστα με blog entries, το ένα κάτω από το αλλο και more για εσωτερική με την καταχώρηση.
Ισως αν θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο ξεχωριστό, μια ωραία ιδεά είναι
εδώ: https://www.roccofortehotels.com/the-notebook/
Gallery
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Αν "χωράει" στο εικαστικό κρατάμε την ίδια. Απλά θέλω να συμπεριλάβουμε και τα videos.
Press

Μια σελίδα σαν κι αυτή ( https://www.kenshomykonos.com/category/press/ )
CONTACTS
Πληροφορία αριστερά / Στοιχεία Επικοινωνίας αριστερά / Main Section Φόρμα Επικοινωνίας
Και κάπου ένας μεγάλος χάρτης με το Location

Structure:
HOME
STAY
DEEP BLU DELUXE SEA VIEW GUESTROOM
THALASSA DELUXE SEAFRONT GUESTROOM
LUXURY GUESTROOM WITH PRIVATE OUTDOOR JACUZZI
LOFT DELUXE SEA VIEW GUESTROOM
LUXURY GUESTROOM WITH SHARING POOL
ABATON COLLECTION SUITE WITH PRIVATE OUTDOOR JACUZZI
LUXURY GUESTROOM WITH PRIVATE POOL
ABATON COLLECTION SUITE WITH SHARING POOL
ABATON COLLECTION SUITE WITH PRIVATE POOL
LUXURY SEAFRONT GUESTROOM WITH PRIVATE POOL
LOFT LUXURY SEAFRONT GUESTROOM WITH PRIVATE POOL
ISLAND SEAFRONT HONEYMOON SUITE WITH PRIVATE POOL & OUTDOOR JACUZZI
DREAM VILLA BEACHFRONT WITH PRIVATE POOL
THE ROYAL VILLA
DINE
F-ZIN IVY LEAGUE RESTAURANT
BONY FISH SEAFOOD RESTAURANT
ELEMES CRETAN CUISINE
LADIES & GENTLEMEN LOBBY BAR
WOW STEAK & SUSHI
C’EST LA VIE BEACH CLUB
ROOM SERVICE
EXPERIENCE
SPA & WELLNESS
FITNESS CENTRE
SHOPPING
BUTLER SERVICES
MEET
CONFERENCES
WEDDINGS
OUR ABATON
EVENTS
NOTEBOOK
GALLERY
PRESS
CONTACTS
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