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Συνζντευξη του διευθφνοντοσ ςυμβοφλου τησ Regency Entertainment, κ. Στζφανου
Θεοδωρίδη

«Regency Entertainment: Κορυφαία Επιλογή Διαςκζδαςησ για Ενήλικεσ»
Η τεράςτια οικονομική κρίςη πόςο επηρζαςε το δικό ςασ χώρο;
«Προφανϊσ ζχει επθρεαςτεί και ο δικόσ μασ κλάδοσ. Υπιρχε θ αντίλθψθ ότι θ αγορά
του gaming και τθσ φιλοξενίασ αντζχει ςτθν 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».
Ποια πιςτεφετε ότι είναι τα ςτρατηγικά πλεονεκτήματα των εταιριών του ομίλου
Regency ςτην Αθήνα και τη Θεςςαλονίκη, ςε ςφγκριςη με τον ανταγωνιςμό;
«Το 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.
Παρά τθν κρίςθ, επενδφςαμε με ςθμαντικά κεφάλαια ςτθ δθμιουργία ενόσ
υπερςφγχρονου spa που βρίςκεται ςτο ξενοδοχείο μασ Hyatt ςτθ Θεςςαλονίκθ, ςτθν
αναβάκμιςθ των χϊρων μασ και ςτα δφο καηίνο Regency ςτθν Πάρνθκα και τθ
Θεςςαλονίκθ, ενϊ ειςαγάγαμε νζα τεχνολογία ςτο χϊρο των παιχνιδιϊν μασ και
δϊςαμε ακόμα μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ των ανκρϊπων μασ. Ταυτόχρονα
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».
Ποιο είναι το επενδυτικό ςασ πλάνο για την Πάρνηθα την επόμενη τριετία;
«Στόχοσ 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».

Τα νζα δεδομζνα ζχουν επηρεάςει τον επενδυτικό ςχεδιαςμό του ομίλου για τα
επόμενα χρόνια, ειδικά ςτη Βόρεια Ελλάδα;
«Σε κάποιο βακμό ναι. Παρόλα αυτά, το 2009 επενδφςαμε €1εκ για το νζο
υπερςφγχρονο spa ςτο ξενοδοχείο Hyatt ενϊ ςτο καηίνο πραγματοποιικθκε μία
επζνδυςθ περίπου €5εκ. για τθν ανακαίνιςθ των βαςικϊν χϊρων, αναβακμίηοντασ
ςθμαντικά τθν αιςκθτικι του.
Για το 2010, εκτόσ από τθν ανανζωςθ των παιχνιδιϊν μασ, ςχεδιάηουμε τθ
διαμόρφωςθ του εςτιατορίου La Terasse ςε μία πιο μοντζρνα και ατμοςφαιρικι
πρόταςθ που κα υποδζχεται τουσ παίκτεσ του καηίνο για να απολαφςουν τισ γευςτικζσ
του προτάςεισ.
Στα επόμενα 2 χρόνια κα είμαςτε πιο ςυντθρθτικοί ςτισ επενδφςεισ μασ ςτοχεφοντασ
ςτθ ςυνεχι αναβάκμιςθ τθσ προςφερόμενθσ εμπειρίασ ςτον πελάτθ. Στο άμεςο
μζλλον όμωσ επιβάλλεται να περιςταλοφν ςθμαντικά οι δαπάνεσ, οπότε πζρα από τθν
ανανζωςθ κάποιων παιχνιδιϊν δεν προβλζπουμε να γίνουν άλλεσ επενδφςεισ».
Τι ςημαίνει για ςασ η λζξη επιτυχία και ποια θεωρείτε μεγαλφτερη επιτυχία μζχρι
ςήμερα ςτην 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 ςα μία ξεχωριςτι εμπειρία. Με αυτιν 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.
Σιμερα 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. Σκοπόσ είναι να δθμιουργθκεί ςθμαντικι προςτικζμενθ αξία
ςτθν αρχικι επζνδυςθ και να χτιςτεί εταιρικι φιμθ και αναγνωςιμότθτα 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».

