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ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Τα επιχειρηματικά σχέδια
tou 36χρονου CEO ins

Intradevelopment και
προέδρου tns Inestia Δημήτρη
Θεοδωρίδη για χην ανάπτυξη
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων
σε όλη τη χώρα
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Πρόσωπο

Θεοδωρίδης Αντιπρόεδρος Intrakat

Intradevelopment πρόεδρος ιης Inestia

Ανοιγμα στον τουρισμό
Ο 36χρονος επιχειρηματίας

επενδύει με σχόχο ιην ανάδειξη
της Intradevelopment ως μιας από
ης κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης
ξενοδοχειακών μονάδων σχην ΕΒΗάδα

Της ΕΥΑΣ

Δ 0ΙΚ0Ν0ΜΑΚΗ

σαφή σημάδια ανάπτυξης και ελκύει τόσο τους
τουρίστες όσο και τους ξενοδόχους που σπεύδουν
να τοποθετηθούν με νέες ή ανακαινισμένες

μονάδες μικρές ή μεγαλύτερες Πιστεύουμε
ότι αυτή η τάση θα διατηρηθεί και το προϊόν
που εμείς αναπτύσσουμε με έμφαση στην
υψηλή αισθητική και την premium εμπειρία
φιλοξενίας θα έχει μια σταθερή ανοδική τάση
εξηγεί ο ίδιος στη Realnews Πρόκειται
για δύο boutique ξενοδοχεία το Ο&Β και το
ΜΕΤ34
ιδανικούς προορισμούς για όσους
ταξιδιώτες επιθυμούν να γνωρίσουν την Αθήνα
να επισκεφθούν τα αξιοθέατα αλλά και να
αποκτήσουν την εμπειρία της ζωής στο κέντρο
της πόλης όπως λέει χαρακτηριστικά Πρώτο
απόκτημα της Inestia είναι το Ο&Β Athens
Boutique Hotel μια μονάδα που προσφέρει
εδώ και χρόνια υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
με προσωποκεντρικό χαρακτήρα

e.oikonomakl@realnews.gr

αποτύπωμα του στο ξενοδοχειακό real
estate φιλοδοξεί να αφήσει ο Δημήτρης

Το

μονάδα που ανέλαβε η εταιρεία Ανοιξε
τον περασμένο Μάρτιο με 7 πολυτελείς σουίτες
και έχει ήδη καταφέρει να αποτελέσει
προορισμό των τουριστών

Θεοδωρίδης Ο 36χρονος επιχειρηματίας
από τη θέση του προέδρου της Inestia
της Intradevelopment επενδύει σε
θυγατρικής

αγαπημένο

έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους
τομείς της ελληνικής οικονομίας με στόχο την
ανάδειξη της Intradevelopment ως μιας από

Επενδύσει στη Μύκονο
Μένοντας πιστός στην προσωποκεντρι
κή φιλοσοφία της Intradevelopment ο
36χρονος επιχειρηματίας μετέφερε το
concept της εταιρείας που ηγείται και
στον πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό

τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ξενοδοχειακών
μονάδων στην Ελλάδα Δίνοντας έμφαση
στις προσωποποιημένες υπηρεσίες φιλοξενίας
ο επικεφαλής της εταιρείας αν και μετρά
λίγα χρόνια στον επιχειρηματικό στίβο γνωρίζει
πολύ καλά τι πρέπει να κάνει για να ξεχωρίσει
Γι αυτό και η φιλοσοφία των ξενοδοχείων
που διαχειρίζεται η Inestia η θυγατρική για τη
λειτουργία των ξενοδοχείων επικεντρώνεται
στην κάλυψη των αναγκών κάθε

Ç

πελάτη

ξεχωριστά δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα
στη μοναδικότητα κάθε επισκέπτη και
στην προστιθέμενη αξία που μπορούν να δώσουν
οι υπηρεσίες φιλοξενίας στο τουριστικό
προϊόν ανεξάρτητα από το μέγεθος μιας
ή τον προορισμό

της χώρας τη Μύκονο To Branco
είναι το ξενοδοχείο που πρόσφατα ενέ
ταξε στο χαρτοφυλάκιό της και αναμένεται
σύντομα να ανοίξει τις πόρτεςτου
για τους επισκέπτες Πρόκειται για ένα
ιδιαίτερα προσεγμένο boutique hotel
σε μια από τις καλύτερες παραλίες του
νησιού που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες
που προσφέρει η τοποθεσία για μια

ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής διαμονή
γαστρονομία παραλία διασκέδαση με αναφορά
στη φιλοξενία της Μυκόνου
Οι δραστηριότητες του φιλόδοξου επιχειρηματία
ωστόσο δεν σταματούν εδώ Από

μονάδας

Ο

αναδεικνύοντας

τον όρο boutique στο έπακρο Το
ΜΕΤ34 Athens Hotel σε μικρή απόσταση
από το Ο&Β στην οδό Πετράκη είναι η δεύτερη

τολμών νικά

Ο χαμηλών τόνων επιχειρηματίας έχοντας
κάποια χρόνια στον χώρο του αθλητισμού
έχει μάθει πώς να ξεπερνά τα εμπόδια
που ανακύπτουν και να κάνει πρωταθλητισμό
Σε μια περίοδο που η ξενοδοχειακή αγορά της
Αθήνας μετρά τις πληγές της και προσπαθεί να
ανακάμψει ο Δ Θεοδωρίδης δίνει τη δική του
θητεύσει

To Branco οτη Μύκονο είναι
το ξενοδοχείο που πρόσφατα ενέταξε
η Inestia στο χαρτοφυλάκιο ins

αναλαμβάνοντας

Tis

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΟΝΙΔΙΑ

Φανατικέ

σύντομα να ανοίξει
του
για tous επισκέπτεΞ
nÔplcïS

και αναμένεται

ψήφο εμπιστοσύνης στην πρωτεύουσα
τη διαχείριση δύο μονάδων στο
ιστορικό κέντρο της πόλης Η Αθήνα δείχνει

γαύρ<κ

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ είναι γιος της

Ελένης Κόκκαλη και του πρώην διεθνούς
Σάββα Θεοδωρίδη Είναι απόφοιτος
του Κολλεγίου Αθηνών και σπούδασε
στο Πανεπιστήμιο Tuffs της Βοστώ
νης Τα τελευταία χρόνια είναι ένας από τους
στενούς συνεργάτες του Σωκράτη Κόκκαλη
Από τον Ιανουάριο του 2014 είναι
της εταιρείας Intrakat ενός από
ποδοσφαιριστή

Οικονομικά

αντιπρόεδρος

τους πιο ισχυρούς κατασκευαστικούς ομίλους
της χώρας με τομέα ευθύνης τον βρα¬

χίονα του ομίλου για το real estate μέσω της
Intradevelopment στην οποία ασκεί χρέη
συμβούλου Ο ίδιος έχει εργαστεί
και στη διεύθυνση Ανάπτυξης Αγορών
της INTRALOT
Φανατικός Ολυμπιακός ο Δ Θεοδωρίδης
σπάνια θα χάσει κάποιον αγώνα των αγαπημένων
του ερυθρολεύκων Εκείνοι που
μαζί του κάνουν λόγο για έναν
άνθρωπο που τον χαρακτηρίζει η ηρεμία και
δεν χάνει εύκολα την ψυχραιμία του
διευθύνοντος

συναναστρέφονται

τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της
Intradevelopment θυγατρικής της Intrakat
εστιάζει και στην ανάπτυξη τουριστικών κατοικιών
υψηλής αισθητικής στον χρυσό προορισμό
όπως τον αποκαλεί ο ίδιος του ελληνικού
τουρισμού τη Μύκονο Επιστέγασμα των
προσπαθειών του αποτελεί η κατασκευή δύο
υπερπολυτελών κατοικιών στον Τούρλο μια
από τις πιο δημοφιλείς περιοχές του νησιού
Οσοι γνωρίζουν καλά τον Δ Θεοδωρίδη
για έναν άνθρωπο που ξέρει να διαβλέπει
μιλούν

τις ευκαιρίες να τις αρπάζει και να τους δίνει
υπόσταση Αυτό έκανε άλλωστε και με την
απαιτητική αγορά της Αθήνας και το Ιδιο σκοπεύει
να πράξει και με άλλους τουριστικούς
καθώς δεν σταματά ποτέ να αναζητά
νέες επενδυτικές ευκαιρίες που θα δώσουν
υπεραξία στον ελληνικό τουρισμό
προορισμούς

