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Νέα διοικητικά στελέχη ανοίγουν καινούργιο κεφάλαιο στην ιστορία των

Creta Maris, Terra Maris
Convention & Golf Resorts & Convention Center
Μία νέα ομάδα διοικητικών στελεχών με δυναμικό προφίλ πλαισιώνει τη διοίκηση
των ξενοδοχείων Creta Maris, Terra Maris Convention & Golf Resorts & Convention
Center.

Τα νέα στελέχη διαθέτουν σημαντική διεθνή εμπειρία στο χώρο της τουριστικής
βιομηχανίας. Στόχος τους είναι η περαιτέρω καθιέρωση των ξενοδοχείων, στην
ελληνική και διεθνή αγορά, με βάση την προσφορά υπηρεσιών φιλοξενίας
υψηλότατου ποιοτικού επιπέδου.
O κ. Jörg A. Hauri θα αναλάβει τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή των
ξενοδοχείων Creta Maris, Terra Maris Convention & Golf Resorts & Convention
Center , με σκοπό την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας των ξενοδοχείων και τη
μεγιστοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους μέσω της ευρείας, διεθνούς
εμπειρίας του στην ξενοδοχειακή διοίκηση με τη συμμετοχή και της νέας διοικητικής
ομάδας.
Γεννημένος στην Ελβετία, όπου ξεκίνησε την επαγγελματική πορεία του, ο κ. Hauri
έχει μακρόχρονη, διεθνή καριέρα στον ξενοδοχειακό χώρο. Στα τριάντα έξι χρόνια
υπηρεσίας του, διαθέτει διεθνή εμπειρία από ξενοδοχεία σε χώρες όπως η
Αυστραλία, ο Λίβανος, η Αίγυπτος, η Τυνησία, η Κίνα, η Ταϊλάνδη και η Ιαπωνία.
Ο κ. Hauri, αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα, δηλώνει: "Είμαι ευτυχής και
ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στην Ελλάδα, μία χώρα με μακρόχρονη ιστορία και
σημαντική θέση στη διεθνή τουριστική αγορά. Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο
επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, όλοι οι συνεργάτες μας, παλιοί και νέοι, θα
είναι πλήρως εκπαιδευμένοι, ώστε να προσφέρουν υψηλές υπηρεσίες, που θα
ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών μας. Όλοι μαζί, έχουμε στόχο να χαράξουμε
μία νέα εποχή στα Creta Maris και Terra Maris Convention & Golf Resorts &
Convention Center. Περιμένουμε με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία την ημέρα, που
τα ξενοδοχεία μας θα ανοίξουν ξανά τις πόρτες τους για να υποδεχθούμε τους
παλαιούς, αλλά και τους νέους πελάτες μας στους ανακαινισμένους χώρους μας και
τους υποσχόμαστε μία μοναδική εμπειρία διαμονής".

Ο κ. Χριστόφορος Βόγκλης, Διευθυντής Πωλήσεων, Μάρκετιγκ & Ανάπτυξης, διαθέτει
πλούσια διεθνή επαγγελματική εμπειρία σε πολυτελή ξενοδοχεία.
Ξεκίνησε την καριέρα του ως Προϊστάμενος Πωλήσεων σε Συνεδριακό Τουριστικό
πρακτορείο. Το 1992 συνέχισε την επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα του στην τουριστική
βιομηχανία, «περνώντας» στον ξενοδοχειακό κλάδο. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής
πορείας του κατείχε θέσεις όπως Διευθυντής Διεθνών Πωλήσεων καθώς και Διευθυντής
Πωλήσεων & Μάρκετιγκ Περιφέρειας.
Πριν την ανάθεση των νέων του καθηκόντων, κατείχε Διευθυντική Θέση σε ξενοδοχείο
πολυτελείας της Αθήνας, που ανήκει σε πολυεθνική ξενοδοχειακή αλυσίδα.
Ο κ. Βόγκλης είναι πτυχιούχος ΜSc στον τομέα της Φιλοξενίας, Sales & Marketing.
Σχετικά με τους στόχους και τις προκλήσεις της νέας θέσης του δηλώνει: "Έχουμε
δημιουργήσει μία δυνατή νέα ομάδα, υψηλού επιπέδου, στα ξενοδοχεία του ομίλου
επιχειρήσεων Μεταξά, τα οποία έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της τουριστικής
ανάπτυξης στην Κρήτη. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας μία μοναδική
εμπειρία διαμονής και φιλοξενίας και συνεδριακές υπηρεσίες που θα πληρούν τα υψηλότερα
διεθνή επαγγελματικά πρότυπα. Η πρόκληση είναι να κάνουμε γνωστό το υψηλό επίπεδο των
υπηρεσιών μας και να προσελκύσουμε μεγαλύτερο μερίδιο της διεθνούς και ελληνικής αγοράς

να μας δοκιμάσει. Είμαστε σίγουροι ότι όσοι ήδη γνωρίζουν τα ξενοδοχεία θα ενθουσιαστούν
με τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες και όσοι μας εμπιστευτούν για πρώτη φορά θα γίνουν πιστοί
πελάτες μας".
Ο κ. Peter F. Fuchs, Διευθυντής Τροφίμων και Ποτών, έρχεται στα Creta Maris και Terra Maris
Convention & Golf Resorts & Convention Center κατευθείαν από το Ηarrods του Λονδίνου,
όπου κατείχε τη θέση του Executive Chef . Πέρα από την εμπειρία του στη διάσημη επιχείρηση
της αγγλικής πρωτεύουσας, ο κ. Fuchs διαθέτει μία μακροχρόνια εντυπωσιακή επαγγελματική
πορεία σε θέσεις όπως Executive Chef , Διευθυντής Δεξιώσεων και Διευθυντής Εστιατορίου &
Μπαρ σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Ν. Αφρική και
η Σαουδική Αραβία. Γνωρίζοντας σε βάθος τις τάσεις της διεθνούς αγοράς και τις απαιτήσεις
των υψηλής ποιότητας πελατών, θα συμβάλει στη δημιουργία και προσφορά γαστρονομικών
και γευστικών εμπειριών, που θα ξεπεράσουν και τις πλέον απαιτητικές προσδοκίες.
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