
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monaco Yacht Show 2018 

Ο Όμιλος Σπανόπουλος, παρακολουθώντας τα γενικότερα δρώμενα γύρω από το Yachting
και τη Ναυτιλία, συμμετείχε και φέτος με περίπτερο στην 28η  Έκθεση Σκαφών στο Μονακό. 
Το περίπτερο, στο Quai De l’Hirondelle, νούμερο QH14, είχε μεγάλη επισκεψιμότητα και αξίζει 
να σημειωθεί ότι παραμένει το πρώτο και το μόνο Ελληνικό ναυπηγείο που λαμβάνει μέρος 
σε έκθεση τέτοιου βεληνεκούς στον χώρο του Yachting.  
Κορυφαίοι οίκοι του εξωτερικού, εξέφρασαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα ναυπηγεία μας λόγω 
της υψηλής ανυψωτικής ικανότητας, της ποιότητας του εξοπλισμού και των υπηρεσιών μας 
και τις οργανωμένες εγκαταστάσεις μας, έχοντας πλέον τις καλύτερες συστάσεις από ξένους 
πελάτες μας.  
Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την ανάπτυξη του ομίλου τα τελευταία χρόνια και να 
κοινοποιήσουμε την επέκταση του ναυπηγείου στη Σαλαμίνα, το υπό κατασκευήν ναυπηγείο 
στην Ελευσίνα καθώς και την πρόθεσή μας να μπούμε στον χώρο των νέων κατασκευών και 
στον τομέα του yachting, παρουσιάζοντας ήδη ένα πρότυπο σχέδιο έμπνευσής του ιδίου του 
Κου Σπανόπουλου, γεγονός με πολύ  θετικές αντιδράσεις από άτομα του χώρου και επίδοξους 
πελάτες. 
Το επίπεδο των σκαφών που συμμετείχαν στην έκθεση ήταν εξαιρετικά υψηλό αισθητικά αλλά 
και τεχνολογικά. Κάποια από αυτά βραβεύτηκαν από τη διοργάνωση στο ετήσιο MYS Gala
2018 όπως το Μ/Υ Solo, του ναυπηγείου Tankoa από τον RINA ως το πιο φιλικό προς το 
περιβάλλον κότερο, το Illusion Plus για το εσωτερικό του και το Dar, του ναυπηγείου Oceanco, 
και για την εξωτερική του σχεδίαση καθώς και ως το ομορφότερο κότερο γενικά. 
Επιστρέψαμε από το Μονακό, με τις καλύτερες εντυπώσεις και σοβαρές προτάσεις για 
συνέργειες και συνεργασίες, μεταφέροντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για την πορεία του yachting
στην Ελλάδα. 
Τον κ. Μιχάλη Σπανόπουλο, αντιπρόεδρο του Spanopoulos group συνόδευσαν διευθυντικά 
στελέχη από τα τμήματα Ανάπτυξης και Marketing του  ομίλου μας. Η ομάδα ήταν 
προσκεκλημένη σε πολλές εκδηλώσεις που πλαισιώθηκαν από στελέχη του παγκοσμίου 
Yachting. 
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