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Online Meeting Center
Gloria Hotels & Resorts, ilklere imza atmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği tedbirler ile birlikte 25 yıllık deneyiminden
ve kalitesinden ödün vermeden sektörde yenilikçi yaklaşımlar geliştiren Gloria Hotels & Resorts,
kurduğu Gloria Online Meeting Center ile Antalya’da otel içerisinde yer alan ilk Online Toplantı
Merkezi olma özelliğini taşıyor.
Gloria Online Meeting Center ile amacımız pandemi süresince ev vey a ofis ortamında
gerçekleştirilen online görüşmelere, yenilikçi ve teknolojik bir bakış açıcısı ile günümüz
şartlarına uygun şekilde alternatif yaratabilmektir.
Bu fikirden yola çıkarak, misafirlerimize ayrıcalıklı ve yenilikçi hizmetler sunabilmek adına,
Gloria Kongre Merkezi içerisine kurduğumuz üst düzey teknoloji, ses, ışık ve görüntü
altyapısıyla sizleri Gloria Online Meeting Center ile buluşturuyoruz.
Neden Online Meeting Center?
• Online katılımcılara ev ya da ofis dışında profesyonel bir atmosfer sunabilmek,
• Konuşmacıların Gloria Online Meeting Center içerisinde sahne üzerinden sunum
yapabileceği şekilde tasarlanan salonumuzda, daha akıcı ve samimi bir ortam
yaratılarak katılımcıların dikkatini en üst seviyeye çekmek,
• Ödül töreni, konser, eğitim, seminer, tartışma platformu ve daha pek çok
organizasyonu tek bir çatı altında yüzlerce kişinin izleyebileceği şekilde
gerçekleştirebilmek,
• Salon içerisinde kullanılan canlı yayın yazılımı dışında, youtube, instagram,
facebook gibi sosyal ağlar üzerinden aynı anda canlı yayın yapma olanağı
amaçlanmıştır.
Görüntü Sistemleri
• 10x4 Sunum için Gloshine W Series LED Ekran
• 4x2.5 Katılımcıların Canlı bağlantı görüntülerinin aktarıldığı Gloshine W Series
LED Ekran
• 1 Adet Sunucu için Sunum Takip ekranı
• Mctrl 4k görüntü alt yapısı
• Dataton Watchout görüntü sistemi
• 3 Kamera Kayıt ve Video çekimi
• 100 Megabit İnternet altyapısı
• Mobil Reji Sistemi
Ses Sistemi
• JBL Profesyonel Ses Sistemi
• Sennheiser Toplantı Mikrofon Sistemi (Headset ve Mikfonlar)
• Soundcraft SI Impact 32 Kanal Dijital Mikser
• Profesyonel Sahne Aydınlatma Sistemleri (Truss – Işık Sistemi)
• Profesyonel Işık Kontrol Ünitesi
• 5 Kişilik Alanında Uzman Teknik Personel
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Neden Gloria Hotels & Resorts ?
• 2.256.000 m2 arazi ile Türkiye ’nin en geniş yeşil alan ve yüz ölçümüne sahip oteli
arazisidir.
• Aldığı 100 ‘den fazla ödül ve sertifika ile bölgenin en yeşil, en çevreci ve doğa ile iç içe
harmanlanmış tesislerinden birisidir.
• Gloria Kongre Merkezinde 16 farklı salon ve Gloria Hotels & Resorts bünyesinde
toplamda 22 salon ile hizmet vermekteyiz.
• 100 m2 ‘den – 4000 m2 ’ye kadar farklı ebatlarda iç ve dış alan olmak üzere toplamda
37 farklı etkinlik alanımız mevcuttur.
• Pandemi ilanından itibaren Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından
belirtilen tüm önemler uygulanmaktadır.
• Minimum temas ile giriş işlemleri ve giriş esnasında bagajlar dezenfekte
edilmektedir.
• Odalar 24 saat öncesinden dezenfekte edilip, giriş gününe kadar kullanılmadan
bekletilir.
• Grup misafirlerine, otel müsaitliği doğrultusunda diğer misafir odalarından uzak
ve birbirine yakın odalar tahsis edilir.
• Misafir odalarına her gün dezenfektasyon işlemi uygulanır.
• Toplantı salonlarına her gün detaylı temizlik ve dezenfektasyon işlemi
uygulanır. Ayrıca her katılımcıya özel hijyen kiti masa üstlerinde
bulundurulur.
• Toplantı salonlarının kapı önlerinde mobil dezenfektan
konumlandırılmaktadır.
• Anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşu aracılığı ile PCR, antikor testi imkanı
sunulmaktadır.*
• Kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinin set menü şeklinde gruba özel a la
carte restoranda alma imkanı sunulmaktadır.*
(*)ile işaretli hizmetlerimiz ücrete tabidir.
Güvenli Turizm sertifikası sahibi olan tüm tesislerimiz, bağımsız
denetim kuruluşları tarafından yapılan denetimler sonucunda aldığı
Gıda Güvenliği ve Kontrol Sistemleri (ISO 22000-2005, Bureau Veritas),
Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001-2015, Bureau Veritas), Güvenlik
Sistemleri (ISO 14001-2015, Bureau Veritas), İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemleri (ISO 18001-2007, Bureau Veritas) gibi pek çok
sertifikayla sektörde güvenilir marka olma yolunda emin adımlarla
ilerliyor.
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Gloria Hotels & Resorts markası olarak 23 yıldan beri kaliteli, güvenli ve konforlu tatil
deneyimini büyük bir istek ve mutlulukla sizlere sunuyor, bu ayrıcalığımızla gurur
duyuyoruz.
Dünyamızın bir süredir içinde bulunduğu pandemi sorununu ve yarattığı olumsuz
sağlık koşullarını en az sizler kadar önemsiyor, bu zor dönemde sizlerin ve
çalışanlarımızın sağlığını her açıdan ön planda tutuyoruz.
Bu süreçte, hizmetlerimizi Dünya Sağlık Örgütü, TC. Sağlık Bakanlığı ve
TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uluslararası ve milli düzeyde uygulamaya
aldığı tüm kural, yöntem ve sertifika gereklilikleri doğrultusunda
sunacağımızı bilmenizi isteriz.
Beklediğiniz ve özlediğiniz Gloria tatilinizi güvenle ve rahatça yaşamanız
için uygulamaya aldığımız sağlık, hijyen ve temizlik prosedürlerini ve
sunacağımız ayrıcalıklı hizmetleri aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.
En kısa zamanda tekrar Gloria’da görüşmek üzere.
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OTELE GIRIS VE KARSILAMA
Otele girişiniz esnasında, termal kamera ile ateş ölçümünüz yapılarak, yüksek ateş
belirtiniz olup olmadığı kontrol edilmektedir.
Konaklamanız öncesinde size göndereceğimiz link üzerinden pre check-in
işlemleriniz kolaylıkla gerçekleştirilmektedir.
Valizleriniz karşılama esnasında dezenfekte edilerek otele alınır ve odanıza
götürülür. Bu işlem, personelimiz tarafından tek kullanımlık eldiven ve maske
takılarak yapılır.
Oda kartlarınız özel kılıflarda ve dezenfekte edilmiş şekilde sizlere sunulur.
Girişinizde, sizlere ve beraberinizdeki kişilere sağlık durumunuz ve seyahat
geçmişiniz ile ilgili kısa bir anket yapılır.
Check-in işlemleriniz esnasında sizlere, otelimizdeki pandemi
uygulamaları ve prosedürleri ile ilgili bilgi verilir.
Odalarımız, bir önceki misafirin çıkışından en az 12 saat sonra, tüm
temizlik ve dezenfektasyon işlemleri yapılarak yeni misafirlerin
hizmetine sunulur.
Çıkışınız esnasında hesap dökümünüzü dijital olarak
görüntüleyebilir, ödemenizi kartınızla temassız olarak
yapabilirsiniz.
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ORTAK KULLANIM ALANLARIMIZ
Otelimizdeki tüm ortak alanlar ve bu alanlardaki malzemeler, temizlik ve sosyal
mesafe kuralları gözetilerek hizmete sunulur.
Ortak alanların kullanımı ile ilgili kural ve uygulamalar, görsel ve yazılı uyarı ve
yönlendirmeler ile misafirlerin bilgisine sunulur.
Misafirlerin temasta olduğu tüm yüzeyler ve ekipmanlar, personelimiz
tarafından periyodik olarak dezenfekte edilmektedir.
Ortak alanlardaki WC kapıları ve tüm musluklar fotoselli olup, temas
gerektirmeden kullanılır.
Asansöre aynı anda binebilecek kişi sayısı 2 ile sınırlandırılmış olup, kapı
önleri ve asansör içlerinde görsel ve yazılı bilgilendirme yapılmaktadır.
Asansör düğmeleri ve içleri periyodik olarak dezenfekte edilir. Asansör
girişlerinde misafir kullanımı için el dezenfektanı ve kullanım uyarıları
bulundurulur.
Otelimize günübirlik misafir kabul edilmemektedir.
Tüm alanlarımızda havalandırmalardan sürekli olarak temiz hava
sağlanmaktadır. Gün sonlarında tüm genel alanlar ULV yöntemi ile
dezenfekte edilmektedir.
Deniz ve havuzda kullanılan havlular, çamaşırhanemizde yüksek
sıcaklıklarda yıkanıp ütülenmekte ve çalışanımız tarafından
başka kimsenin teması olmadan sizlere sunulmaktadır.
Kapalı havuz, hamam, sauna ve buhar odası hizmetleri,
kapasiteler kapsamında Spa Resepsiyon’undan rezervasyon ile
sunulmaktadır.
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ODA VE VILLALARIMIZ
Odalarımıza, konaklayacak misafir sayısına uygun şekilde tek kullanımlık maske ve
dezenfektan bırakılmaktadır.
Yatak ve koltuklar üzerinde yer alan dekoratif amaçlı örtü, kırlent ve minderler
kullanımdan kaldırılmıştır.
Odalarda bulunan mobilya ve koltuk kılıfları her misafirimizin çıkışında yıkanıp
temizlenir.
Misafirlerin oda katlarında temas ettiği kapı kolları, tırabzan demirleri ve
asansör düğmeleri sıklıkla dezenfekte edilmektedir.
Odalar her gün ozon makinesi ile dezenfekte edilmektedir.
Odanızın temizliği, eldiven ve maske takılarak yapılır. Personelimiz her
oda temizliğinde eldivenini yeniler.
Odalarda temas edilen telefon, TV kumandası gibi malzemeler dikkatle
dezenfekte edilmektedir.
TV kumandaları tek kullanımlık özel şeffaf kılıflarda odaya bırakılır.
Çarşaf, nevresim, yastık ve yastık kılıfları yüksek sıcaklıklarda
yıkama ve ütüleme yapıldıktan sonra odanızda kullanılmaktadır.
Oda katları ve koridorları, periyodik olarak ULV cihazı ile
dezenfekte edilir.
Odalardaki çay-kahve ikramları, tek kullanımlık kapalı
ambalajlar ve karton bardaklar ile kullanımınıza sunulmuştur.
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RESTORAN VE BARLARIMIZ
Restoran ve barlarımızdaki oturma alanları, sosyal mesafe kural ve kapasitelerine
göre dekore edilmiştir.
Masalar, aralarındaki mesafe 1,5 m. olacak şekilde konumlandırılmıştır.
Restoran ve barlarımızdaki servis noktalarında, bu mesafelere uygun
yönlendirme ve uyarılar bulunmaktadır.
Tüm ünitelerin giriş noktalarında el dezenfektan üniteleri ve kullanım
uyarıları bulundurulmaktadır.
Çatal, bıçak ve kaşıklar, dış mekandaki ünitelerde özel paketler içinde
servis edilir. Masa örtüleri, misafir masadan kalktıktan sonda yenilenir.
Masa ve sandalyeler her misafir sonrası alkol bazlı dezenfektan ile
silinerek dezenfekte edilmektedir.
Açık büfede sunulan ürünler, seçiminiz sonrasında bulaşmayı önleme
amacıyla cam seperatörler arkasından mutfak ekibimiz tarafından
servis edilmektedir.
Servis ve mutfak personelimiz, tüm ünitelerimizde maske, siperlik
ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlarla hizmet verirler ve her
servis sonrası bu ekipmanlarını yenilerler.
Restoran ve bar menüleri, hijyen amacıyla sürekli olarak
dezenfekte edilmektedir.
Serviste kullanılan tüm ekipmanlar, servis esnasında ve
servis sonrasında dezenfekte edilmektedir.
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HAVUZ VE PLAJ ALANLARIMIZ
Tesislerimizin geniş alanlara kurulu olması sebebiyle plaj ve havuzlarımız, sosyal
mesafe kurallarına uygun ve konforlu şekilde kullanımınıza sunulmuştur.
Şezlong aralıkları, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde birbirinden 1,5 m.
mesafeli şekilde konumlandırılmıştır.
Plaj havluları çamaşırhanemizde yıkanıp dezenfekte edildikten sonra tek
elden dağıtımları yapılır.
Pavilyonlarımızda, minder ve yastık kılıfları her kullanım sonrasında
değiştirilerek dezenfekte edilmekte, misafirlerimizin kullanımı için
dezenfektanlar bulundurulmaktadır.
Havuzlarımız temizlik ve sağlık prosedürlerine uygun şekilde
temizlenmektedir.
Tüm şezlonglar her kullanım sonrasında temizlenip dezenfekte
edilmektedir.
Havuz kullanım kapasiteleri cankurtaran ekibimiz tarafından
kontrol edilecek, misafirlerimize gerekli durumlarda sosyal
mesafe kuralları hatırlatılacaktır.
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EGLENCE VE AKTIVITE ALANLARIMIZ
Amfi tiyatro ve eğlence alanlarındaki oturma düzeni ve koltuk aralığı en az 1,5 m.
mesafe olacak şekilde düzenlenmiş ve maksimum kapasiteler belirlenmiştir.
Mekanların girişinde ve aktivite alanlarında sizlerin kullanımı için el
dezenfektanları bulundurulmaktadır.
Tüm aktivitelerde kullanılan malzemeler aktivite öncesinde ve sonrasında
dezenfekte edilmektedir.
Misafirlerimize dart, boccia, okçuluk vb. aktivite ekipmanlarıyla temasta
olunacak alanlarda tek kullanımlık eldiven sunulmaktadır.
Fit Gloria’da bulunan spor aletleri arasında mesafe en az 2m. olacak
şekilde düzenlenmiştir.
Fit Gloria’da, aynı anda alanda bulunabilecek kişi sayısı 6m2’de 1 kişi
şeklinde ve içeride bulunabilecek maksimum kişi sayısı belirlenerek
hizmet verilecektir.
Tüm spor aletleri her kullanım sonrasında dezenfekte
edilmektedir. Ayrıca alanda dezenfektanlar bulundurularak
sizlerin kullanımına sunulmuştur.
Havlular çamaşırhanemizde dezenfekte edilerek tek elden
dağıtıma sunulmaktadır. Kapalı alanlar sürekli olarak taze
hava ile desteklenmektedir.
Eğlence merkezi (oyun makineleri, bilardo, bowling vb.) ve
Insmonia gece kulübü alınan tedbirler gereği kapalıdır.
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ÇOCUKLARA ÖZEL AKTIVITE VE
HIZMETLERIMIZ
Çocuk eğlence ve aktiviteleri, sosyal mesafe kurallarına uygun koşullarda yapılır
(Gogi Kids Club, 4 - 12 Yaş). 31.10.2020 tarihine kadar 09:00 - 17:00 saatleri
arasında hizmettedir.
Talebiniz üzerine küvet, termometre, sterilazatör, biberon, biberon ısıtıcı
dezenfekte edilerek ve ücretsiz olarak hizmetinize sunulur.
Çocuk menüsü ve bebek maması servislerimiz aynı şekilde titizlikle devam
etmektedir.
1-3 yaş grubu bebekleriniz için uyguladığımız VIM (Very Important
Minies) konsepti ile ilgili taleplerinizi ekibimize iletebilirsiniz.
Alınan tedbirler gereği bakıcılık hizmetimiz bulunmamaktadır.
Alınan tedbirler gereği Gogi Fun Jungle kapalıdır .
Çocuk havuzları ve kaydırakları güvenlik ve temizlik kuralları
gereğince belirli saatlerde hizmet verir.
Tüm misafirlerimizin kullanım alanlarında olduğu gibi çocukların
bulunduğu tüm alanların ozonlaması, dezenfeksiyonu ve
temizlikleri titizlikle ve sıklıkla yapılmaya devam edilmektedir.
Minik misafirlerimiz ile ilgilenen Çocuk Kulübü personelimiz,
sağlık, güvelik ve hijyen eğitiminden geçen ve konusunda
uzman ekiplerden oluşmaktadır.
Çocukların temas ettiği ve oynadığı tüm malzeme ve
oyuncaklar, kullanımları öncesi ve servis sonrasında
dezenfekte edilmektedir.
Çocukların, misafirlerin ortak kullandığı tüm alanlarda
mutlaka bir yetişkinin gözetiminde olmaları tavsiye
edilir.
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ÇALISANLARIMIZ
Personelimizin tesis giriş ve çıkışlarında ateş ölçümleri yapılmaktadır.
Personelimizin kullandıkları servis araçları her transfer öncesi ve sonrasında
dezenfekte edilmekte olup, personelimizin yolculuk boyunca maske takması
zorunlu tutulmuştur.
Kendini iyi hissetmeyen personelimize otele gelmemesi talimatı ile bu
süreçte izlemesi gereken prosedürler hakkında eğitimler verilmiştir.
Personel üniformaları sıklıkla değiştirilmekte ve personelimiz işbaşı
yapmadan önce dezenfekte edilmektedir.
Personelimizin ortak kullanım ve çalışma alanlarında dezenfeksiyon
üniteleri bulunmaktadır.
Geri planda çalışan personelimize koruyucu maske ve tek kullanımlık
eldiven takma kuralı getirilmiştir.
Personel ortak kullanım alanlarında pandemi ve hijyen konularında
bilgilendirme yazıları bulunmakta ve bu alanlarda sosyal mesafe
kuralı uygulanmaktadır.
Tüm personelimize, pandemi ve sağlık prosedürleri ile ilgili
eğitimler verilmiş olup, bu eğitimlerin periyodik olarak
devamlılığı sağlanmaktadır. Eğitim sertifikası olmayan personel
işe başlatılmamaktadır.
Tüm tesislerimizde çalışanlarımız için sertifikalı işyeri
hekimleri görev yapmaktadır ve olası durumlarda eylem
planlarımız mevcuttur.
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