Με επένδυση 20 εκατ η Μαρίνα Ευφραίμογλου μετέτρεψε το πολυτελέ resort σε πυδδα για την ελληνική
ανάπτυξη του τουρισμού wellbeing μια διεθνού5 ayopâs που αναπτύσσεται ραγδαία αγγιζοντα το 1 τρίο δολάρια
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WELLNESS TOURISM ΤΟ ΝΕΟ TREND

Ο Muorpâs

ανοίγει τον δρόμο
για τα ελληνικά
έενοδοχεία ευεΕία8
ι

Με επένδυση-μαμούθ 20 εκατ η Μαρίνα Ευφραίμογλου
μετέτρεψε το πολυτελές Euphoria Retreat σε πυ&δα για
την ελληνική ανάπτυίη του τουρισμού wellbeing μιας διεθνούς ayopâs
που αναπτύσσεται ραγδαία αγγίζοντας το 1 τρισ δολάρια

ι

Detox χαλάρωση προγράμματα απώλειας βάρους και ευε&ας
ςρα και χαμάμ σε συνδυασμό με διαλογισμό και πνευματική ολοκλήρωση
αποτελούν το νέο concept που κερδίζει όχι μόνο Ιένους

αλλά και Ελληνες παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες

Τα νούμερα για τον

τουρισμό eueSûs σε ευρωπαϊκό
και παγκόσμιο επίπεδο είναι πραγματικά εντυπωσιακά
Η διεθνή αγορά ευεδα αντιστοιχεί σε
αδα περίπου 639 δισ δολάρια με ρυθμό auEnons
σε ετήσια βάση Ειδικά η Ευρώπη έρχεται
6,5
πρώτη παγκοσμίου σε αριθμό τα&διών με συνολικά

292 εκατομμύρια ταδδια σε σύνολο 830
εκατομμυρίων που πραγματοποιούνται διεθνά
γι αυτό τον σκοπό Επιπλέον 1 στα 3 σπα παγκοσμίου
βρίσκεται σε ευρωπαία ayopés ενώ οι
τα£ιδιώτε5 που επιλέγουν να κάνουν τουρισμό
ευεδαδ Ξοδεύουν κατά μέσο όρο 1 528 δολάρια
ανά τα&δι δαπάνη που είναι 53
περισσότερο
από αυτό που ξοδεύει ο péoos διεθνή5 TaEiöiurrns
σε όλο τον κόσμο

προφίλ ms Ελλάδα gûs προορισμού διακοπών ευε5α5
Οικονομολόγο5του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυ
xiaKés OTrouôés στο London School of Economics και πτυχι
oùxos Κοινωνιολογία5 από το Αμερικανικό Κολέγιο στην
Ελλάδα Deree College η κυρία Εφραϊμογλου είχε σημαντική
πορεία στον χρηματοοικονομικό τομέα rôpùovras το
1993 με δύο ακόμα συνεργάτη τη δική ms χρηματιστηριακή
εταιρεία Telesis Το 2000 βραβεύτηκε με το βραβείο
Koùpos Καινοτομία5 και Avàrrtucns συνολικά για τη
συμβολή Tns στην ανάπτυ&ι και τον εκσυγχρονισμό του
τομέα χρηματοοικονομικών αλλά και cos η μοναδική γυναίκα
πρόεδρο5 ιδιωτική5 τράπεζα5 στην Ελλάδα
Πριν από περίπου 20 χρόνια βρέθηκα σε ένα destination spa των
HUA λόγω συνθηκών εργασίας υπερβολικό στρες αλλά και για
λόγους υγείας αναφέρει η κυρία Εφραϊμογλου στο business
stories Em είχα την τύχη να ζήσω μια εμπειρία μοναδική Μια

εμπειρία τόσο έντονη που όταν επέστρεψα έφερα μαή μου όχι μόνο
την πρακτική tns γιόγκα και του διαλογισμού αλλά και μια απόφαση

για το μέλλον μου Ετσι τα τελευταία Η χρόνια έχει μετατοπίσει
το ενδιαφέρον Tns στην Ολισπκή Ιατρική και την ευε5α

Τηs

ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ

wellbeing έχοντα πραγματοποιήσει onouôés κινέζικα Ιατρι

ΣΟΥΚΗ

Kïis και μακροχρόνια εκπαίδευση cms εναλλακπκέδ Θεραπείε5
τόσο στην Ελλάδα όσο και οτο ε&οτερικό

stefaniasouki
gmai

I

Μυημένη στον κόσμο της Ολιστικής Ιατρικής των
εναλλακτικών θεραπειών και του wellbeing και με
σπουδές κινέζικης Ιατρικής η Μαρίνα
Εφραϊμογλου έκανε το όνειρο της πραγματικότητα
επένδυσε στον Μυστρά και στη μοναδικότητα της
φιλοσοφίας της και δημιούργησε ένα πρότυπο
τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στον
αναπτυσσόμενο τομέα του τουρισμού ευεξίας

Σουί-rcs χαμάμ και υπόσκαφο σπα

cοm

κολουθώντικ us διεθνείε τάσεκ που θέλουν

ταξιδιώτη va τείνουν va
επιλέγουν πιο nouxous προορισμοί οι
οποίοι μπορεί va tous προσφέρουν νέε5
εναλλακτικέ5 spirsipiss anocpoprizovras
ταυτόχρονα περισσότερο δημοφιλεί5 πε

Η ίδια δηλώνει ότι το Euphoria Retreat είναι η φυσική συνέχεια
Tns npooœnnois tns πορεΐα5 στον χώρο του wellbeing
Η ιδέα Ιεκίνησε πριν από περίπου δέκα χρόνια ενώ η κατασκευή

χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια Το Euphoria Retreat μια
επένδυση Tns xätsas των 20 εκατ ευρώ στον Μυστρά
λειτουργεί

Απερισσότερου5
pioxés που ενίοτε αντιμετωπίζουν και

από τον Ιούλιο του 2018 και παρά την κρίση και το
γεγονό5 όπ απευθύνεται σε κοινό υψηλότερων εισοδημαπκών

πρόβλημα διαχείριση επισκεπτών η κυρία
Μαρίνα Εφραϊμογλου έχει Εεκινησει ήδη από πέρυσι το νέο
εγχείρημα για το Euphoria Retreat στον Μυστρά το οποίο
λειτουργεί σε ΐ2μηνη βάση και φιλοδοξεί να ενισχύσει το

κριτηρίων έχει καταφέρει να προσελκύσει εκτός από το Ismo
και ελληνικό κοινό επιβεβαιώνοντα5 ότι η συγκεκριμένη
αγορά έχει μέλλον και στη χώρα μα5 ακόμη και κάτω από
δύσκολε5 συνθήκες Το συγκρότημα περιλαμβάνει 45 δωμάπα

και σου tos προδιαγραφών Ξενοδοχείου 5 αστέρων που
μπορούν να φιλο&νήσουν έα και 95 επισκέπτες ενώ διαθέτει
τετραώροφο υπόσκαφο spa και ένα βυζαντινό χαμάμ
εμπλουτίζονιχκ συνεχοίκ vs προσφερόμενε5 υπηρεσϊεβ του
Είναι γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες και οι αγορές ms
Αμερικής είναι πιο ώριμες και πιο εκπαιδευμένες σε αυτό που
ονομάζουμε wellness tourism ή τουρισμός ευεΒας Η Ελλάδα
αρχίζει σταδιακά να αναπτύσσει το τουριστικό αυτό προϊόν και το
Euphoria Retreat κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση
έχοντας ήδη αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από τον διεθνή
Τύπο όπως το Conde Nast το Εοήκς σι Financial Τίηιες
η Telegraph οι Times κλπ Οι επισκέπτες μας προέρχονται
από τις αγορές της Ευρώπης όπως το Ηνωμένο Βασίλειο η Αυστρία
η Ελβετία αλλά και η Κύπρος Το συγκρότημα λειτουργεί σε

ημηνη βάση και απευθύνεται σε κοινό υψηλού οικονομικού και
κοινωνικού επιπέδου που αναζητά διακοπές ευεΒας χαλάρωστκ
και αναζωογόνησης Οι πελάτες μας ψάχνουν κάτι διαφορετικό
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Το πολυτελές «Euphoria Retreat» περιλαμβάνει 45 δωμάτια και σουίτες προδιαγραφών Ξενοδοχείου 5
αστέρων με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 95 επισκεπτών, ενώ διαθέτει τετραώροφο υπόσκαφο spa και
ένα βυζαντινό χαμάμ. «Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους 1 εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων
διαμονής και διατροφής σε fullboard, ανέρχεται περίπου σε 5.500 ευρώ», λέει η κυρία Εφραίμογλου

To -Euphoria Retreat», που λειτουργεί από τον Ιούλιο του 20ΐ8, δείχνει να κερδίζει το στοίχημα ms n\mvns επισκειΙ)ψότητα5,

αφού το τουριστικό προϊόν wellness δεν ταυτίζεται με ήλιο και θάλασσα, ενώ ο payiKÔs Mucripds έχει ήπιο κλίμα

και τον χειμώνα, μαγνητίζοντα5 tivoiis και EAArcv« τουρίστες, που το επιλέγουν ακόμα και για $ήμερε5 αποδράσει ευείίas\

και θέλουν να προσφέρουν στον εαυτό τους μια εμπειρία που θα
tous βοηθήσει να κάνουν αλλαγές στη ζωή tous και να αντιληφθούν

καλύτερα συμπεριφορές τους, συναισθήματα και καταστάσεις
που tous έχουν επηρεάσει και διαμορφώσει στη μέχρι σήμερα
πορεία tous».

Η δαπάνη εξαρτάται από τη διάρκεια και το eiöos του
προγράμματοβ, τον τύπο δωματίου που θα επιλέ&ι και την
περίοδο που θα επισκεφτεί το κέντρο. «Ενδεικτικά», αναφέρει
η κυρία Εφραίμογλου, «μπορούμε να πούμε ότι για ένα πρόγραμμα
απώλεια5 βάρους 1 εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων διαμο-

vfis και διατροφής σε fullboard, ανέρχεται περίπου σε ssoo ευρώ.
Οι επισκέπτε5 του "Euphoria Retreat" έχουν την ευκαιρία να

επιλέΐουν μέσα από μια πλούσια ποικιλία προγραμμάτων και
θεραπειών, όπως προγράμματα απώλειας ßäpovs, detox, χαλάρωonsKai ευεδας, εκγύμνασης, γιόγκα, αναζωογόνησα και ouopœùs,

αλλά και πνευματικής μεταμόρφωσης».
Εύλογο είναι το ερώτημα κατά πόοο η εν λόγω πρόταση
απευθύνεται τελικά στο ελληνικό κοινό, με το δεδομένο ότι

σμού5. Παγκοσμίου, ο τουρισμ05 ευεδαβ είναι évas από tous
πλέον ανερχόμενου5 idàôous του διεθνού$ τουρισμού,
XGùpis να επικεντρώνεται κατά την περίοδο ms υψηλή5
καλοκαίρι σεζόν, αφού πρόκειται για ένα προϊόν που
μπορεί να λειτουργήσει καθ' όλη τη διάρκεια του érous. Τα
νούμερα από το Global Wellness Institute δείχνουν ότι
ο τουρισμ05 ευε£ία5 πρόκειται να τρέ£ει με ακόμη
ειδικά

υψηλότεροι ρυθμούβ, msTâf sas του 7,5% ετησί&κ, éxovras
npoomiKés να φτάσει στα 919 δισ. δολάρια το 2022 και στα
1,2 δισεκατομμύρια ταδϊδια από τα 830 εκατομμύρια που
πραγματοποιούνται τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τουρισμ05 ευεδα5 αποτελεί κομμάτι ms παγκόσμιαβ ayopâs ευeftas που αντιστοιχεί στο ιλιγγιώδεβ νούμερο των 4,2 τρίο.
δολαρίων, με ρυθμό ανόδου πάνω από τον μέσο όρο ms
παγκόσμια5 οικονομία avâmucns, με βάση τα επίσημα
στοιχεία των τελευταίων ετών. Ειδικά στον τουρισμό ευε5as, 01 ευρωπαία ayopés είναι από Tis πλέον δημοφιλείβ
παγκοσμία^, την ίδια στιγμή που μεγάλοι παίκτεβ από τον

και για την Ελλάδα, αρκεί να υπάρξουν περισσότερε5 οργανωμένε$ επενδύσει στον συγκεκριμένο τομέα.

Κόντρα στην εποχικότητα
«Είναι και για εμάς ένα στοίχημα η λειτουργία του "Euphoria
Retreat" σε ημηνη βάση», αναφέρει η κυρία Εφραίμογλου και
επεξηγεί: «Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μόλις στον ένατο
μήνα λειτουργίας, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ζήτηση
καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, με αυίητικές
τάσεις την καλοκαιρινή περίοδο. Πιστεύουμε ότι δεν ταυτιζόμαστε

με την ελληνική έντονη εποχικότητα, γιατί το προϊόν μας δεν
ταυτίζεται με τον ήλιο και τη θάλασσα. Αλλωστε και οι ανταγωνιστές
μας στην Ευρώπη δουλεύουν 12 μήνες τον χρόνο. Αποτελεί και
δικό μας στόχο να διευρύνουμε την τουριστική κίνηση και τους
χειμερινούς μήνες. Αλλωστε ο Μυστράς έχει πολύ ήπιο κλίμα ôfo
τον χειμώνα και ενδείκνυται για δραστηριότητες εξωτερικού χώρου».

Οσον αφορά τα επόμενα βήματα στο κομμάτι του του ρισμού

öiaxoms. Ηδη υπάρχουν πολλοί Ελληνες που επισκέπτονται
αντίστοιχα μέρη του εξωτερικού είτε για αποτο&νωση, είτε για
μείωση βάρους, είτε για καλλωπιστικούς λόγους, είτε ακόμη
και για χαλάρωση και ευεΒα. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και
μπορούμε να πούμε ότι και για εμάς είναι μια ευχάριστη έκηληίη το γεγονός ότι οι Ελληνες αποτεΜν την πρώτη αγορά

χώρο ms cp^o&vias και των ταΕιδιών προτάσσουν oris
vées επενδύσει tous ζητήματα ônoos η βιωσιμότητα, η
πράσινη ανάπτυξη και η στροφή στη φύση. Από xis ευρωπαία
ayopés στο top 20 των διεθνών προορισμών
η Γερμανία στη 2η θέση μετά Tis ΗΠΑ, η Γαλλία
στην 4η θέση, η Αυστρία (6η), το Ηνωμένο Βασίλειο (9η
θέση), η Ιταλία (ion), η Ελβετία (ΐ2η), η Ισπανία (15η) και η
Τουρκία, η οποία έχει αναρριχηθεί πλέον στη 19η θέση, με
9,1 εκατομμύρια ταδδια σε ετήσια βάση και σύνολο εσόδων

ευεδα$, η κυρία Εφραίμογλου, έστω κι αν η προτεραιότητα
παραμένει το «Euphoria Retreat» στον Μυστρά, δεν αποκλείει
το συγκεκριμένο concept «να έχει εφαρμογή και σε άλλες
περιοχές Tns Ελλάδαζ, πιθανώ5 ômcpoponoiâmas και προσαρμόζονται

σε επισκεψιμότητα στο "Euphoria Retreat", οι οποίοι το επιλέγουν

ms τάΕεω5 των 4,4 δισ. δολαρίων. npoomiKés υπάρχουν

νωρίς να σκεφτούμε κάτι τέτοιο».

πρόκειται για μια ακριβή επιλογή διαμονή5 και διακοπών:
«Φυσικά και απευθυνόμαστε στο ελληνικό κοινό και αποτελεί
στόχο fias να μυήσουμε τον Ελληνα σε αυτού του τύπου m

περιλαμβάνονται

το αναλόγως του μέρους. Δεν σας κρύβω ότι η μοναδικότητα
της φιλοσοφίας και η ιδιαιτερότητα ms ολιστικϊκ προσέγγισιν

των υπηρεσιών μας έχουν προκαλέσει κολακευτικά σχόλια και

κεντρίσει το ενδιαφέρον ώστετο "Euphoria Retreat" να μεταδώσει
την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση του. Ωστόσο είναι ακόμα

για αποδράσεις }-4 ημερών».

Wellness: öifGvns αγορά
4,2 τρισ. δολαρίων
Η ανάπτυΕη του τουρισμού ευεΗας θα μπορούσε συνολικά
να θεωρηθεί ένα ακόμη όπλο κατά ms υψηλήβ εποχικότητα5

του ελληνικού τουρισμού και ms συγκέντρωσα ms τουριocikùs Kivnons orous πιο δημοφιλεί5 vnoiooTiKOÙs προορι-

Ο wupwpws ευεαα$ τρέχει με ρυθμό ms raaws του 7,5% ετησίως

και έχει npoomwés να φτάσει στα 919 δισ. δολάρια το 2022, ÖUKÖiKcbvcas
1,2 δισεκατομμύρια ταίίδια από τη διεθνή πίτα, ενώ εντάσσεται στην παγκόσμια
αγορά n/föas (wellness, πράσινη ανάπτυξη, στροφή στη φύση και στο εσώτερο
εγώ κ.λπ.), που αντιστοιχεί στο ιλιγγιώδε5 νούμερο των 4,2 τρισ. δολαρίων

