
 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΤΠΟΤ 

 

To Regency Casino Mont Parnes, αναγνωρίςτθκε από τθν ICAP 

Group ωσ μία από τισ “Strongest Companies in Greece” 

 

Ακινα, 4 Νοεμβρίου 2010 – Το Regency Casino Mont Parnes εντάχκθκε ςτισ 

“STRONGEST COMPANIES IN GREECE” τθσ ICAP Group. Αυτι θ ςθμαντικι 

αναγνϊριςθ επιβεβαιϊνει ότι θ πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ είναι 

πραγματικά υψθλι, και τθν κατατάςςει ανάμεςα ςτισ πιο ιςχυρζσ εταιρίεσ ςτθν 

Ελλάδα, οι οποίεσ είναι ζτοιμεσ να αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ των καιρϊν.  

Στισ  “Strongest Companies in Greece” περιλαμβάνονται οι επιχειριςεισ που 

κατατάςςονται ςτισ ιςχυρότερεσ ηϊνεσ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ (credit ratings) 

τθσ ICAP Group. Η ICAP Group ζχει αναγνωριςτεί από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ωσ 

Εξωτερικόσ Οργανιςμόσ Πιςτολθπτικϊν Αξιολογιςεων, και από τθν Ευρωπαϊκι 

Κεντρικι Σράπεηα ωσ Αποδεκτι Πθγι Πιςτολθπτικϊν Αξιολογιςεων.  

Μόνο μία ςτισ δζκα επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα ζχει τθ δυνατότθτα ζνταξθσ ςτθν 

κοινότθτα “Strongest Companies in Greece”. 

Ο κφριοσ Στζφανοσ Θεοδωρίδθσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ του ομίλου Regency, διλωςε 

ςχετικά: «Το 2009, παρ’ όλεσ τισ αντιξοότθτεσ που προκλικθκαν από τθ ραγδαία 

επιδείνωςθ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ ςτθν Ελλάδα, θ Εταιρία μασ κατάφερε όχι 

μόνο να αυξιςει το μερίδιο αγοράσ τθσ ςε ζςοδα (από 25,5% ςε 28,6%) αλλά και να 

κακιερωκεί ωσ το κορυφαίο καηίνο ςτθν προτίμθςθ του κοινοφ, με το μεγαλφτερο 

μερίδιο αγοράσ ςε επίπεδο ειςιτθρίων (από 27,9% ςε 30,7%). Η ςτρατθγικι μασ για 

προςφορά εξαιρετικισ ποιότθτασ υπθρεςιών ςτουσ πελάτεσ μασ, θ εκπαίδευςθ των 

ανκρώπων μασ και θ ςυμβολι τουσ ςτθν αςφαλι διαςκζδαςθ των επιςκεπτών μασ, 

κακώσ και ο αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ των λειτουργικών δαπανών μασ, μασ 

οδιγθςαν ςτο να διατθριςουμε το περικώριο κζρδουσ ςε αντίςτοιχα επίπεδα με 

πζρυςι και να δθμιουργιςουμε ςθμαντικι πρόςκετθ αξία για τουσ μετόχουσ μασ». 

 

 

 



 

 

Το Regency Casino Mont Parnes είναι μία από τισ τρεισ επιχειρθματικζσ μονάδεσ που 

διαχειρίηεται θ Regency Entertainment S.A. μαηί με το Regency Casino Thessaloniki 

και το Hyatt Regency Thessaloniki. Η Regency Entertainment S.A. είναι θ κορυφαία 

εταιρία παροχισ υπθρεςιϊν φιλοξενίασ και διαςκζδαςθσ ςτθν Ελλάδα. Απαςχολεί 

πάνω από 2.300 εργαηόμενουσ και ζχει πρωταγωνιςτικι κζςθ ςτο ςφγχρονο 

επιχειρθματικό γίγνεςκαι. Ζχει αναγνωριςτεί για τθν Εταιρικι Κοινωνικι τθσ ευκφνθ 

με το Βραβείο CRI 2008, και για τθν Ποιότθτα τθσ Διοίκθςθσ και των Υπθρεςιϊν τθσ 

με το Χρυςό Αςτζρι του World Quality Commitment 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


