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ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΕΦΑΝΟΤ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ, ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

 

1. Η τεράςτια οικονομικι κρίςθ του τελευταίου χρόνου ζχει αφιςει πολφ λίγουσ τομείσ 

ανζγγιχτουσ. Πόςο επθρεάςτθκε ο δικόσ ςασ χώροσ από αυτό το δυςμενζσ οικονομικό 

περιβάλλον; 

Προφανϊσ ζχει επθρεαςτεί και ο δικόσ μασ κλάδοσ.  

Τπιρχε θ αντίλθψθ ότι θ αγορά του gaming και  τθσ φιλοξενίασ αντζχει ςτθ κρίςθ. 

Απεδείχκθ ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ αυτό δεν είναι αλθκζσ. Η μεγάλθ 

πλειοψθφία των επιχειριςεων του κλάδου παγκοςμίωσ ζχει υποςτεί τον τελευταίο 

χρόνο απϊλειεσ που ξεπερνοφν το 50% των κακαρϊν κερδϊν τουσ. 

 

2. Πώσ οργανώςατε τθν άμυνά ςασ απζναντι ςτθ κρίςθ; 

Η κρίςθ ιταν για μασ μια ευκαιρία να προχωριςουμε με μεγαλφτερθ ταχφτθτα ςε 

κάποιεσ αλλαγζσ που οφτωσ ι άλλωσ κα κάναμε. Προςανατολιςτικαμε ακόμα 

περιςςότερο ςτον πελάτθ-επιςκζπτθ μασ, προςφζροντάσ του μία πιο ολοκλθρωμζνθ 

εμπειρία παραμονισ και διαςκζδαςθσ ςτουσ χϊρουσ μασ. 

Επενδφςαμε με ςθμαντικά κεφάλαια ςτθ δθμιουργία ενόσ υπερ-ςφγχρονου spa που 

βρίςκεται ςτο ξενοδοχείο μασ Hyatt ςτθ Θεςςαλονίκθ, ςτθν αναβάκμιςθ των χϊρων μασ 

και ςτα δφο καηίνο Regency ςτθ Πάρνθκα και τθ Θεςςαλονίκθ, ενϊ ειςαγάγαμε νζα 

τεχνολογία ςτο χϊρο των παιχνιδιϊν μασ και δϊςαμε ακόμα μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν 

ανάπτυξθ των ανκρϊπων μασ.  Σαυτόχρονα δίνουμε ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ βελτίωςθ 

τθσ παραγωγικότθτάσ μασ, επαναςχεδιάηοντασ όλεσ τισ βαςικζσ εςωτερικζσ μασ 

διαδικαςίεσ και παίρνοντασ πλεονζκτθμα από οικονομίεσ κλίμακασ. 

Αποτζλεςμα των παραπάνω είναι ότι κερδίςαμε ςθμαντικό μερίδιο αγοράσ, ενιςχφοντασ 

το ςυγκριτικό μασ πλεονζκτθμα. 

Πιςτεφω ότι αυτι θ κρίςθ, ςτθν ουςία μπορεί να είναι καταλφτθσ μεγάλων αλλαγϊν. 

Ακόμα και με το πζραςμά τθσ, τα πράγματα δεν κα γίνουν όπωσ ιταν πριν. Σο μοντζλο 

ανάπτυξθσ τθσ τελευταίασ 20ετίασ, που βαςίςτθκε ςτθν υπερ-κατανάλωςθ και τον υπερ-

δανειςμό, δεν είναι δυνατό να ςυνεχιςτεί. Σα καταναλωτικά πρότυπα κα 

αναπροςαρμοςτοφν. Αν ςϋαυτό ςυνυπολογίςουμε και το γεγονόσ ότι, όπωσ λζει και ο 

Σηζρεμι Ρίφκιν, βριςκόμαςτε μπροςτά ςτθν Σρίτθ Βιομθχανικι Επανάςταςθ, όπου ο 

κόςμοσ μασ κα γίνει αναγκαςτικά πιο “ζξυπνοσ” ςτθ διαχείριςθ τθσ ενζργειασ ωσ 

αποτζλεςμα τθσ ζλλειψθσ αϋυλϊν αλλά και μπροςτά ςτθν κρίςιμθ προςταςία του 



περιβάλλοντοσ, τότε νζεσ ανάγκεσ κα δθμιουργθκοφν και καινοφργια προϊόντα και 

υπθρεςίεσ κα ζρκουν να τισ καλφψουν.  

Οι νικθτζσ του μζλλοντοσ κα είναι αυτοί που,  κα προςαρμοςτοφν ταχφτερα και κα 

χτίςουν τισ ικανότθτεσ που απαιτοφνται για νϋανταγωνιςτοφν ςτο νζο περιβάλλον που 

διαμορφϊνεται. κοπόσ μασ είναι θ Regency να είναι μία από αυτζσ. 

 

3. Ποια πιςτεφετε ότι είναι τα ςτρατθγικά πλεονεκτιματα των Regency Casinos τόςο ςτθν 

Ακινα όςο και ςτθ Θεςςαλονίκθ, ςε ςφγκριςθ με τον ανταγωνιςμό; 

 

Σο ςυγκριτικό μασ πλεονζκτθμα κεωροφμε ότι είναι οι 2.500 άνκρωποί μασ που 

φροντίηουν ςυνεχϊσ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των 2,2 εκατομμυρίων επιςκεπτϊν 

μασ το χρόνο, κακϊσ και ο γενικότεροσ προςανατολιςμόσ μασ “γφρω από τον πελάτθ”. 

 

Επίςθσ, τα Regency casinos είναι δφο από τα μεγαλφτερα και πολυτελζςτερα καηίνο τθσ 

Ευρϊπθσ, με καταπλθκτικοφσ χϊρουσ και εςτιατόρια που ζχουν κερδίςει διεκνείσ 

αναγνωρίςεισ και βραβεία. Και τα δφο καηίνο αν και βρίςκονται ζξω από το Κζντρο τθσ 

πόλθσ, είναι εφκολα προςβάςιμα, ζχουν μεγάλουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ και, για τθν 

περίπτωςθ τθσ Πάρνθκασ, τθν ευκολία του ςφγχρονου τελεφερίκ που προςφζρει μία 

άνετθ ανάβαςθ με κζα το λεκανοπζδιο ςε 7 μόλισ λεπτά.  

 

 

4. Τπάρχει πλάνο απόκτθςθσ κι άλλου καηίνο; 

 

Μετά το πρϊτο μεγάλο κφμα τθσ κρίςθσ, οι περιςςότερεσ εταιρίεσ ςτθν Ευρϊπθ 

προςπακοφν να ανακτιςουν τισ δυνάμεισ τουσ, να καταλιξουν ςτθν πραγματικι εικόνα 

του ποφ βρίςκονται, και μετά να αναςυντάξουν τισ κεφαλαιακζσ τουσ δομζσ. Πιςτεφω ότι 

από του χρόνου κα ξεκινιςει ζνασ καινοφργιοσ κφκλοσ εξαγορϊν και ςυγχωνεφςεων, κι 

εμείσ από τθν πλευρά μασ αξιολογοφμε πάντοτε διάφορεσ πικανζσ ευκαιρίεσ. 

 

κοπόσ μασ δεν είναι θ επζκταςθ για τθν επζκταςθ, αλλά να επενδφουμε 

αποτελεςματικά και παραγωγικά για τουσ μετόχουσ μασ. 

 

 

5. Ποιο είναι το επενδυτικό ςασ πλάνο για τθν Πάρνθκα τθν επόμενθ τριετία; 

 

τόχοσ μασ είναι να ολοκλθρωκεί το ζργο ανάπλαςθσ του Μοντ Παρνζσ, ζτςι όπωσ 

ζχουμε εδϊ και χρόνια δεςμευκεί. Πρόκειται για μία επζνδυςθ που κα ξεπεράςει τα 

€150εκ. ςτο πζρασ τθσ οποίασ κα δθμιουργθκοφν 600 νζεσ κζςεισ εργαςίασ.  

 

Θζλουμε το ςυγκρότθμα αυτό να αποτελζςει πράγματι ςτολίδι του Ελλθνικοφ 

τουριςμοφ, πόλο ζλξθσ τουριςτϊν από όλο τον κόςμο και case study περιβαλλοντικισ 

πρακτικισ ςε ςχζςθ με τθν καταςκευι και λειτουργία του. 

 



 

6. Σι ςθμαίνει για ςασ θ λζξθ επιτυχία και ποια κεωρείτε μεγαλφτερθ επιτυχία μζχρι 

ςιμερα ςτθ καριζρα ςασ; 

 

Επιτυχία για μζνα είναι να χτίηεισ και να δθμιουργείσ πράγματα, να ζχεισ τθ δυνατότθτα 

να κάνεισ τθ διαφορά, κι αυτό που φτιάχνεισ να ζχει διάρκεια ακόμα και μετά από ςζνα. 

Επιτυχία είναι, ςϋαυτι τθ διαδικαςία, να ζχεισ μαηί ςου ζξυπνουσ και ικανοφσ 

ανκρϊπουσ που κα εξελίςςονται κι οι ίδιοι, και κα χαίρονται κάκε ςτιγμι τθσ δουλειάσ 

τουσ, εκτιμϊντασ τθ ςαν μία ξεχωριςτι εμπειρία. Με αυτι τθν ζννοια θ επιτυχία 

ςυνδζεται άρρθκτα με τθν ελευκερία που ζχει το άτομο να παίρνει αποφάςεισ και 

ρίςκα, χτίηοντασ ζτςι αυτοπεποίκθςθ και ςιγουριά. 

 

Νιϊκω πολφ περιφανοσ για τθν 18-ετι καριζρα μου ςτθ Diageo, όπου με μία ομάδα 

ταλαντοφχων ανκρϊπων δθμιουργιςαμε μερικά από τα ιςχυρότερα brand names με 

διεκνι αντίκτυπο, όπωσ ςτθ περίπτωςθ του Johnny Walker Red Label που γίναμε θ #1 

αγορά ςτον κόςμο, ι ακόμα και ςτθ περίπτωςθ του Gordon’s Space που άλλαξε τθν 

αγορά των ποτϊν, δθμιουργϊντασ ςτθν ουςία μία καινοφργια κατθγορία, αυτι των 

Ready-To-Drink. 

 

ιμερα νιϊκω πολφ ευτυχισ που θγοφμαι μιασ πολφ μεγάλθσ εταιρίασ με τισ 

δυνατότθτεσ τθσ Regency Entertainment. H Regency αποτελεί μία από τισ μεγαλφτερεσ 

ξζνεσ επενδφςεισ που ζχουν γίνει ςτθ χϊρα μασ τα τελευταία χρόνια από ιδιωτικά 

κεφάλαια, φψουσ €1δισ. κοπόσ είναι  να δθμιουργθκεί ςθμαντικι προςτικζμενθ αξία 

ςτθν αρχικι επζνδυςθ και να χτιςτεί εταιρικι φιμθ και αναγνωριςιμότθτα πζρα από τα 

ςφνορα τθσ χϊρασ. Θεωρϊ και πάλι τον εαυτό μου τυχερό που ζχω δίπλα μου μία 

εξαιρετικι ομάδα, και παρά τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ των τελευταίων 1,5-2 ετϊν, 

βριςκόμαςτε ςε καλό δρόμο υλοποίθςθσ του οράματόσ μασ.  

 

 

7. Ποια κεωρείτε πιο εφκολθ καρζκλα: Αυτι του μάνατηερ ι αυτι του επιχειρθματία; 

Αν μιλάμε για ζναν top manager τότε κεωρϊ ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι διαφορά. 

Βαςικό ςυςτατικό ενόσ επιτυχθμζνου manager είναι να νιϊκει απόλυτθ ευκφνθ για τα 

κεφάλαια και τουσ πόρουσ που αξιοποιεί, και να κινείται με τθ λογικι τθσ 

μεγιςτοποίθςθσ τθσ αξίασ του αποτελζςματοσ, όπωσ ςυμβαίνει και με τον 

επιχειρθματία. Βζβαια ο επιχειρθματίασ ζχει επιπλζον το ρίςκο των κεφαλαίων που ζχει 

ο ίδιοσ επενδφςει.  

  

Και ςτισ δφο όμωσ περιπτϊςεισ τα ςυςτατικά τθσ επιτυχίασ είναι θ διορατικότθτα, θ 

θγεςία και θ τόλμθ. Ο μάνατηερ ι ο επιχειρθματίασ που θγείται μιασ επιχείρθςθσ πρζπει 

να ζχει τθ κζλθςθ, το ζνςτικτο και το ταλζντο να κάνει τα ςωςτά πράγματα και όχι 

απλϊσ πράγματα με το ςωςτό τρόπο. 

 

 

8. Αν δεν είχατε ακολουκιςει το δρόμο του μάνατηερ, τι κα κζλατε να είχατε γίνει; 

 



Ίςωσ αρχιτζκτονασ. 

Η εμπνευςμζνθ αρχιτεκτονικι ομορφαίνει τον κόςμο μασ και δθμιουργεί αξία μζςα ςτον 

χρόνο. Σο ίδιο εξάλλου δεν ςυμβαίνει και με τισ επιτυχθμζνεσ επιχειριςεισ; 


