ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός ΑΡΓΩ εγκαινίασε το νέο του γραφείο
στη Σαντορίνη.

Το νέο του κατάστημα στην Σαντορίνη εγκαινίασε ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός ΑΡΓΩ την
προηγούμενη Κυριακή, 26/4. Το Argo Travel Santorini ξεκίνησε την λειτουργία του τον
Μάρτιο του 2015 και βρίσκεται επί της ευθείας Φηρών-Πύργου, σε ιδιαίτερα «στρατηγικό»
σημείο, μόλις μερικά λεπτά από το κέντρο της κυριότερης πόλης του νησιού, το λιμάνι και το
αεροδρόμιο. Αποτελεί το νεώτερο υποκατάστημα της Αργούς, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το
1952.
Το συγκεκριμένο γραφείο θα λειτουργήσει όλο τον χρόνο ως τοπικός DMC, εξυπηρετώντας το
σύνολο των ταξιδιωτικών αναγκών του δικτύου της Αργούς καθώς και των πελατών της από
όλο τον κόσμο. Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στον οινικό και γαστρονομικό τουρισμό
καθώς και την διοργάνωση τοπικών γάμων, αντικείμενα που σχετίζονται με την Σαντορίνη, και
είναι ιδιαίτερα δημοφιλή ειδικά στις Ασιατικές Αγορές, όπου η Αργώ θεωρείται ηγέτης τα
τελευταία χρόνια.
Κατά τη διάρκεια των τριήμερων εκδηλώσεων, που προηγήθηκαν και ακολούθησαν την
επίσημη τελετή των εγκαινίων, οι φιλοξενούμενοι συνεργάτες, δημοσιογράφοι και φίλοι της
Αργούς είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα περισσότερα αξιοθέατα του
δημοφιλούς νησιού καθώς και να γευτούν την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών που
θα προσφέρει το τοπικό Argo Travel Santorini.
Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κορυφώθηκαν την Κυριακή, 26/4 με την επίσημη
τελετή των εγκαινίων, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 12 μ.μ. Στο χώρο του
νεοσύστατου Argo Travel Santorini βρέθηκαν πλήθος πολιτειακών παραγόντων και
εκπροσώπων της εγχώριας και τοπικής τουριστικής βιομηχανίας.
Στο χαιρετισμό του ο κ. Δημήτριος Πειθής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Αργούς,
μαζί με τα συγχαρητήρια και τις ευχές του αναφέρθηκε στη διοργάνωση γάμων στη Σαντορίνη,
που το τοπικό γραφείο πλέον εκτός των άλλων θα εξειδικεύεται. Τόνισε χαρακτηριστικά «η
Σαντορίνη ξεχωρίζει σαν πολύτιμο πετράδι, πανελλαδικά και διεθνώς ενώ έχει κατακτήσει τους
νέους και καλλιεργημένους τουρίστες ως πόλος έλξης με τη φυσική καλλονή του. Έρχονται
λαχταρώντας να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή, με το γάμο τους, από την μαγευτική
Σαντορίνη». Και έκλεισε την ομιλία του λέγοντας «Ειλικρινά πιστεύω ότι το κίνητρο του
ξεκινήματος αυτού είναι αγνό και τιμημένο, γιατί όλοι ανεξαιρέτως, έχουμε τις ίδιες αρχές και
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αντιλήψεις: Να προωθήσουμε την Ελλάδα μας, όχι με ψιμύθια, αλλά με αληθινό κάλος και
απερίγραπτη ομορφιά, που κάθε επισκέπτης θα αποθηκεύσει στη μνήμη του για πάντα».
Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν οι κ.κ. Γεώργιος Φυτίλης και Διαμαντής Πειθής, Διευθυντές
και Μέλη του Δ.Σ. της Αργούς, καθώς και ο κ. Χρήστος Αποστόλου, Διευθυντής του τοπικού
Argo Santorini, οι οποίοι χαιρέτησαν τους παρευρισκόμενους.
Τέλος, μεταξύ των άλλων την σεμνή τελετή τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ. Λύσανδρος
Τσιλίδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων
(Η.Α.Τ.Τ.Α.), Ιωάννης Πατσιαβός, Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ, καθώς και οι κ.κ. Στέφανος
Σαδόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων της Aegean Airlines και Παντελής Κωνσταντάρας,
Διευθυντής Πωλήσεων της Sabre Hellas οι οποίοι και απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς.

Επιπλέον Πληροφορίες:
Argo Travel Santorini: Αποτελεί το νεώτερο κατάστημα του Ταξιδιωτικού Οργανισμού ΑΡΓΩ (Argo
Travel Group). Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2015. Βρίσκεται επί της Ευθείας Φηρών – Πύργου κοντά στα
Φηρά. Το συγκεκριμένο γραφείο θα λειτουργήσει όλο τον χρόνο ως τοπικός DMC, εξυπηρετώντας το
σύνολο των ταξιδιωτικών αναγκών του δικτύου της Αργούς καθώς και των πελατών της από όλο τον
κόσμο. Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στον οινικό και γαστρονομικό τουρισμό καθώς και την
διοργάνωση τοπικών γάμων, αντικείμενα που σχετίζονται με την Σαντορίνη και είναι ιδιαίτερα
δημοφιλή, ειδικά στις Ασιατικές Αγορές, όπου η Αργώ θεωρείται Ηγέτης τα τελευταία χρόνια. Διευθυντής
του καταστήματος είναι ο κ. Χρήστος Αποστόλου.
Argo Travel Group: Ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός ΑΡΓΩ (Argo Travel Group) ιδρύθηκε στην Αθήνα το
1952 με αρχικό σκοπό την εξυπηρέτηση Εταιρικών ταξιδιών και της Ναυτιλίας που αναπτυσσόταν τότε
με γοργούς ρυθμούς. Σήμερα, με κύκλο εργασιών πλέον των 80 εκ. ευρώ, η ΑΡΓΩ αποτελεί έναν από
τους κορυφαίους Ταξιδιωτικούς Οργανισμούς στην Ευρώπη με παράλληλες δραστηριότητες στους
περισσότερους τομείς της Τουριστικής Βιομηχανίας. Ο όμιλος εξειδικεύεται ως DMC (Destination
Management Company), υποστηρίζοντας κάθε μορφής ταξιδιωτικές ανάγκες για την Ελλάδα και τον
υπόλοιπο κόσμο, με μεγάλη ποικιλία προϊόντων τόσο σε B2C όσο και σε B2B επίπεδο. Σήμερα ο όμιλος
διατηρεί ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα και υποκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη. Το
δίκτυο επεκτείνεται στο εξωτερικό με γραφεία σε Γενεύη, Λονδίνο και Σαγκάη.
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