
Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013
Αλλαγές στην Meeting Point

- To "πάνω χέρι" ο Γιάννης Κεντ

- Επανακαθορισμός των σχέσεων με τον μέτοχο Κ. 
Μπαντουβάς Α.Ε. 
- 350.000 τουρίστες στην Ελλάδα το 2013

Ανάληψη της θέσεως του 
διευθύνοντος συμβούλου από τον 
Γιάννη Κεντ, τοποθέτηση στο διοιητικό 
συμβούλιο του ιδίου και της κας. Roula 
Jouny και επανακαθορισμός των 
σχέσεων με την μέτοχο εταιρία Κ. 
Μπαντουβάς ΑΕ, ανακοίνωσε σήμερα 
με άμεση ισχύ η Meeting Point, η οποία 
μετά την είσοδό της στην ελληνική 
αγορά ( σ.σ. την οποία εμείς σας είχαμε 
αποκαλύψει αποκλειστικά εδώ ), 
επεκτείνεται ραγδαία. 
Μάλιστα έχει αναπτύξει σχέσεις και με 
τις εταιρίες του Ομίλου σε γειτονικές 
χώρες, προσβλέποντας και στην αγορά 
της κρουαζιέρας. 
Στην προχθεσινή μας ανάρτηση ( εδώ ) είχαμε αφήσει υπονοούμενα, αλλά 
είχαμε δεσμευτεί να μην αποκαλύψουμε κάτι πριν την ανακοίνωση.
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Meeting Point Hellas forward plans. Meeting Point Hellas (MPH), a subsidiary 
of Meeting Point International (MPI), is about to close its first year of 

operation and reveal its future plans. MPH latest estimates reveal that the company will service around 350.000 
guests in Greece in 2013 and aims to offer a very different product mix, going international and focusing on 
combining services of MPI in Italy, Turkey, Croatia etc while at the same time increasing its focus on cruising. 
MPI Group and the Greek company K. Badouvas SA gained remarkable experience from their collaboration to-
date and are now in the process of re-designing their cooperation and the linkages between in order to make the 
MPH organization more in line with rest MPI’s Group standards and functions. The new basis of this venture will 
be finalised within the next few days. This will also result in a change of the MPH Board Structure; from now on 
the Board will consist of Mrs Roula Jouny and Mr Ioannis John Kent. Mrs Roula Jouny, CEO of MPI Group will keep 
the corporate role in the MPH Board and Ioannis John Kent will, with immediate effect take the active role of 
the Executive Director of the Board. The company is moving towards the implementation of MPI’s Group 
management matrix, whereas the CEO, COO and CFO are all working in line and reporting directly to the Board. 
According to MPH’s plans the corporate head office will be based in Athens as of the new financial year [1st of 
November 2013]. The Heraklion office in Crete will remain MPH’s main strategic hub and will continue to offer 
all services throught the MPH offices in Rhodes, Corfu, Kos and Karpathos. Meeting Point Hellas is operating in 17 
destinations all over Greece including Crete, Corfu, Chalkidiki, Rhodes, Kos, Karpathos, Athens, Kalamata, 
Kefalonia, Samos, Thassos, Lesvos, Santorin, Mykonos, Parga, Naxos, Paros and Zakynthos. Meeting Point 
International, despite the fact that is a part of the Munich-based FTI Group, one of the leading tour operators in 
Germany, serves as a full service destination management company not only for FTI but also offers its services to 
a worldwide customer portfolio consisting of mainstream tour operators, specialist tour operators, groups and 
MICE organizers and cruise lines.
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Να΄μαστε και στον χώρο των blogspots. Δεν 
φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, ούτε να πάρουμε 
βραβείο Πούλιτζερ. Φιλοδοξούμε όμως να συνεχίσουμε 
να σας ενημερώνουμε, όπως μέχρι σήμερα, τα τελευταία 
16 χρόνια από το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, και παλαιότερα 
από άλλα μετερίζια, με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και 
εγκυρότητα. Η επικοινωνία αυτή όμως, θέλουμε να είναι 
αμφίδρομη. Και όπως πάντα ήσασταν και είστε κοντά 
μας, αυτό θέλουμε και τώρα.

Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό: sec@ksd.gr
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Aπρίλιος 2010

Συνεργάτες
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

BEN 10

0Κοινή χρήση Περισσότερα Επόμενο ιστολόγιο» Δημιουργία ιστολογίου Συνδεση

Το Νο1 BLOG SPOT στην τουριστική ενημέρωση και όχι μόνο...

ΧΡΗΜΑ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Page 1 of 4ΧΡΗΜΑ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Αλλαγές στην Meeting Point

10/7/2013http://money-tourism.blogspot.gr/2013/07/meeting-point.html



Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση

Υποβολή σχολίου ως: Επιλογή προφίλ...

Δημοσίευση Προεπισκόπηση

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση

Δημιουργία Συνδέσμου

Αρχική σελίδα

Εγγραφή σε:Σχόλια ανάρτησης (Atom)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Stelios Stavridis

Alex Tisakov

ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΦΛΩΡΑ

ΜΑΣΚΑ

ΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΤΥΡΙΑΡΗΣ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναζήτηση

Αθλητικές Πολιτικές

06
Jul

07
Jul

08
Jul

09
Jul

10
Jul

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ GAZZETTA.GR

Προσθέστε το Widget στη σελίδα σας

Στους Γουόριορς ο Ο'Νιλ

Περιεχόμενα
Άποψη 26)(
Αθήνα 3)(
Αποκλειστικό 20)(

ΤΥΠΟΥΔΕΛΤΙΟ 5)(
Διεθνή 59)(
Ειδήσεις 562)(
Εκθέσεις 31)(
Κοσμικά 24)(
ΚΟΥΙΖ 13)(
Ναυτιλία 52)(

να το δειςΠρέπει 2)(
Ρόδος 2)(
Σχόλια 14)(
Τεύχη 5)(

ΝέαΤουριστικά 301)(
ΠράκτωρΤουριστικός 21)(

Αναγνώστες

Γίνετε μέλος αυτού ιστότοπου
Google Friend Connect

Μέλη (111) Περισσότερα »

Page 2 of 4ΧΡΗΜΑ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Αλλαγές στην Meeting Point

10/7/2013http://money-tourism.blogspot.gr/2013/07/meeting-point.html



Καιρός

Αθήνα >> 5-8 ημέρες

©weatheronline.grΤετ, 10.07.2013 08:26 EEST

Τετ Πεμ Παρ Σαβ
27/32°C 24/33°C 24/34°C 25/35°C

Gadgets powered by Google

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας
«Ελλάδα η πλουσιότερη χώρα του 
κόσμου»...
Την παρουσίαση της επικοινωνιακής 
καμπάνιας, «Ελλάδα η πλουσιότερη χώρα 
του κόσμου»,έκανε η υπουργός Τουρισμού 
Όλγα Κεφαλογιάννη σήμερα ...
Προβλήματα για τον Κώστα Μήτση
Σημαντικά προβλήματα για τον ξενοδόχο 
Κώστα Μήτση, καθώς οι εργαζόμενοι στα 
ξενοδοχεία του στο Ηράκλειο παραμένουν 
απλήρωτοι για σειρά μην...
Καμπουράκης ...μαινόμενος!!!
- Συνέντευξη του Αντώνη Καμπουράκη στην 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ της Ρόδου Σε πολύ υψηλούς 
τόνους ο Αντώνης Καμπουράκης μίλησε στη 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ της Ρ...
Απάντηση για τα συγγενικά...
Χαιρόμαστε όταν με τις αναρτήσεις μας 
αναδεικνύουμε θέματα και πολύ 
περισσότερο όταν βοηθάμε στο να βρεθούν 
λύσεις και να αναπτυχθεί γόνιμ...

"Πολύς κόσμος" στην Κρήτη, αλλά...
 ...προσοχή στα overbooking γιατί μπορεί να γυρίσουν 
μπούμερανγκ!!!  Όντας στην υψηλή περίοδο της 
τουριστικής περιόδου στην Κρήτη οι πλη...

Αλλαγές στην Meeting Point
- To "πάνω χέρι" ο Γιάννης Κεντ -
Επανακαθορισμός των σχέσεων με τον 
μέτοχο Κ. Μπαντουβάς Α.Ε.  - 350.000 
τουρίστες στην Ε...

Απολαύστε κάτι πραγματικά εξαιρετικό!!!
- Υπάρχει καλύτερη προβολή για την Ελλάδα;  Παρασκευή 
γαρ και ένας καλός φίλος και φανατικός του blog μας, μας 
έστειλε το λινκ που ακολ...

Προειδοποίηση για...τσούχτρες vs κορυφαία 
τα ταξί της Ρόδου...
Το θεό τους δεν έχουν αυτοί οι Άγγλοι.  Στην 
καθιερωμένη αναθεώρηση των ταξιδιωτικών 
οδηγιών που κάνει το Foreign Office, αφού 
λέει τα κλ...
Ταξιδιωτικές "συστάσεις": Παίζει και η 
Τουρκία έντονα...
Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι 
επικαιροποιημένες συστάσεις του 
βρετανικού Foreign Office για τα ταξίδια 
στην Τουρκία, που κυκλοφόρησαν χθες, ...
Η συνέντευξη του Νίκου Γκάλη!!!
- Κυκλοφόρησε το καλοκαιρινό τεύχος του 
Astir Magazine  Με πολύ χαρά και 
υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε το 
καλοκαιρινό τεύχος του Astir...
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Greek 
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Greek name days (today, tomorrow and the day 
after tomorrow) by info@eortologio.gr (www.namedays.gr 
support team)

today 10/7 : Amalia, Amelie (source : 
www.namedays.gr)

tomorrow 11/7 : Efemia, Efimia, Olga (source : 
www.namedays.gr)

day after tomorrow 12/7 : Verenike, Vereniki, 
Verenica, Veronike, Veroniki, Veronica, Berenice 
(source : www.namedays.gr)

Hello from namedays.gr

Gadgets powered by Google

Follow by Email

Follow by Twitter
0

Αναρτήσεις

Σχόλια

Submit

Page 4 of 4ΧΡΗΜΑ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Αλλαγές στην Meeting Point

10/7/2013http://money-tourism.blogspot.gr/2013/07/meeting-point.html


