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Συνζντευξη του Διευθφνοντος Συμβοφλου της Regency Entertainment κ. Στζφανου 
Θεοδωρίδη στο Γιώργο Μητράκη 

«Ανάκαμψη στα τέλη 2010» 

Ο τζφανοσ Θεοδωρίδθσ θγείται του ομίλου τθσ Hyatt ςτθν Ελλάδα τα τελευταία 
τζςςερα χρόνια. Ωσ αντιπρόεδροσ του Δ.. και διευκφνων ςφμβουλοσ τθσ Regency 
Entertainment SA, ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ και λειτουργία των καηίνων του 
Μον Παρνζσ και τθσ Θεςςαλονίκθσ, αλλά και του ξενοδοχείου «Hyatt» κοντά ςτο 
αεροδρόμιο «Μακεδονία». Με αυτιν του τθν ιδιότθτα ζχει μια αξιόπιςτθ εικόνα 
τόςο για τθν πορεία του κλάδου τθσ ψυχαγωγίασ όςο και για τθν ξενοδοχειακι 
αγορά, ιδιαίτερα ςτθν περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ.  

«Σο 2009 ιταν μία εξαιρετικά δφςκολθ χρονιά για τον κλάδο του τουριςμοφ 
γενικότερα, αλλά και των ξενοδοχείων και των καηίνων, πιο ςυγκεκριμζνα, ςε 
ολόκλθρο τον κόςμο. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεςθ», επιςθμαίνει ο κ. 
Θεοδωρίδθσ, ο οποίοσ διευκρινίηει πωσ οι πωλιςεισ τθσ Regency μειϊκθκαν, παρά 
το γεγονόσ ότι θ επιςκεψιμότθτα των πελατϊν διατθρικθκε ςτο ίδιο επίπεδο με το 
2008. Ο ίδιοσ ςθμειϊνει ότι για το 2010 είναι δφςκολο να γίνουν προβλζψεισ και 
αποφεφγει να κάνει εκτιμιςεισ για τισ εξελίξεισ ςε μακροοικονομικό επίπεδο. 
«Θεωρϊ ότι και θ τρζχουςα χρονιά κα είναι μάλλον αρνθτικι, ειδικά ςτο πρϊτο 
6μθνο, αλλά ελπίηω τα πράγματα να αρχίςουν να διορκϊνονται προσ το τελευταίο 
3μθνο, οπότε περιμζνουμε κάποια ανάκαμψθ», λζει ο κ. Θεοδωρίδθσ.  

Κρίση στη Θεσσαλονίκη  

Για τθ Θεςςαλονίκθ -και τθ Βόρεια Ελλάδα γενικότερα- ο επικεφαλισ τθσ Regency 
επιςθμαίνει ότι θ κρίςθ τθν ζπλθξε περιςςότερο από άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, 
κυρίωσ λόγω τθσ διαφορετικισ ςφνκεςθσ του οικονομικοφ τθσ ιςτοφ. Αυτό ζπλθξε 
και τθ διαςκζδαςθ, αφοφ περιορίςτθκε το διακζςιμο ειςόδθμα. «ε αυτό το 
δφςκολο περιβάλλον, ο καταναλωτισ γίνεται πιο απαιτθτικόσ, και διεκδικεί 
μεγαλφτερθ αξία για τα λιγότερα χριματα που είναι διατεκειμζνοσ να ξοδζψει», 
αναφζρει ο κ. Θεοδωρίδθσ, ο οποίοσ καλεί τισ επιχειριςεισ του κλάδου να 
αντιλθφκοφν τθ νζα πραγματικότθτα και να προςαρμόςουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτισ 
νζεσ ανάγκεσ των πελατϊν τουσ. «Εμείσ προςαρμόηουμε τισ τιμζσ μασ, 
προςφζρουμε άριςτθ εξυπθρζτθςθ και δίνουμε ευκαιρίεσ για περιςςότερο χρόνο 
διαςκζδαςθσ, και περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για κζρδοσ όπωσ –για παράδειγμα- 
περιςςότερα jack pots και περιςςότερεσ κλθρϊςεισ», υπογραμμίηει ο κ. 
Θεοδωρίδθσ, ο οποίοσ διευκρινίηει ότι ςτθν προςπάκεια να αντιςτακεί ςτθν κρίςθ θ 
Regency αφενόσ δίνει ζμφαςθ ςτθν προςζγγιςθ νζων πελατϊν από όμορεσ αγορζσ 
και αφετζρου αναδιοργανϊνει τισ λειτουργίεσ τθσ.  

τα πλεονεκτιματα τθσ εταιρίασ είναι ότι ςθμαντικόσ αρικμόσ πελατϊν τθσ 
προζρχεται από γειτονικζσ χϊρεσ όπωσ θ Σουρκία, το Ιςραιλ, θ Κφπροσ και τα 
Βαλκάνια, αλλά και τθ Ρωςία και άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. «’ αυτζσ τισ περιοχζσ 



κα δϊςουμε ακόμθ μεγαλφτερθ ζμφαςθ τα επόμενα χρόνια διότι πιςτεφουμε ότι θ 
Θεςςαλονίκθ μπορεί να αποτελζςει διεκνι προοριςμό ξζνων επιςκεπτϊν που κα 
απολαμβάνουν τισ υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ τόςο του ξενοδοχείου ''Hyatt'' όςο 
και του καηίνου Regency, που είναι ζνα από τα καλφτερα τθσ Ευρϊπθσ», ςθμειϊνει 
ο κ. Θεοδωρίδθσ.  

Ανταγωνισμός στα ξενοδοχεία 

Ειδικότερα για τθν αγορά των ξενοδοχείων πολυτελείασ ςτθ Θεςςαλονίκθ, ο κ. 
Θεοδωρίδθσ αναγνωρίηει ότι ςτθν πόλθ υπάρχει πλειάδα ξενοδοχείων που 
προςφζρουν ζνα πολφ καλό προϊόν, αλλά κεωρεί ότι το «Hyatt» είναι θ καλφτερθ 
πρόταςθ, τόςο λόγω τθσ ςτρατθγικισ του τοποκεςίασ (ζξω από τθν πόλθ αλλά και 
κοντά ςε αυτιν, κοντά ςτο αεροδρόμιο, πάνω ςτον περιφερειακό οδικό άξονα) όςο 
και λόγω του περιβάλλοντόσ του με τουσ κιπουσ, τα ευρφχωρα δωμάτια, το 
ςυνεδριακό κζντρο και τθν αναγνωριςμζνθ απ’ όλουσ κουηίνα του. «Λόγω τθσ 
μεγάλθσ προςφοράσ είναι αναμενόμενο να υπάρξει ςυμπίεςθ ςτισ τιμζσ, κάτι όμωσ 
που από ζνα ςθμείο και μετά κεωρϊ λάκοσ», υποςτθρίηει ο κ. Θεοδωρίδθσ, ο 
οποίοσ ςτθ ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ επιλζγει τθν ενίςχυςθ των παροχϊν και όχι τθν 
περαιτζρω μείωςθ των τιμϊν.  

Οςο για το καηίνο τθσ Θεςςαλονίκθσ και τον ανταγωνιςμό που αντιμετωπίηει από τθ 
λειτουργία μικρότερων καηίνων λίγο ζξω από τα βόρεια ςφνορα τθσ χϊρασ, ο κ. 
Θεοδωρίδθσ αναγνωρίηει ότι υπάρχει ζνασ αρικμόσ Ελλινων που περνά κάκε βράδυ 
τα ςφνορα για να επιςκεφτεί τα καηίνα ςτθ Γευγελι και τθ Δοϊράνθ. Ο ίδιοσ 
υπογραμμίηει, πάντωσ, ότι δεν υπάρχει ςφγκριςθ ανάμεςα ςτα δφο προϊόντα, αφοφ 
«για το καηίνο Regency υπάρχουν αυςτθροί κρατικοί ελεγκτικοί μθχανιςμοί και 
εςωτερικοί κανονιςμοί λειτουργίασ που προςφζρουν 100% ςιγουριά και αςφάλεια 
ςτθ διαςκζδαςθ κάκε επιςκζπτθ». 

 


