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Η ιδιοκτΗτρια του real estate Blue 
ColleCtion Mαρινα αγραφιώτΗ 

αποκαλυπτει γιατι Η Μυκονος ξαναζει 
ςτιγΜες χλιδατου… Μεγαλειου!

Ποια είναι η νέα τάση στην ενοικίαση βιλών; τα τελευταία 
δύο χρόνια σημειώνεται έκρηξη στις ενοικιάσεις βιλών. Βοήθη-
σε και το ότι πολλοί ιδιοκτήτες διαθέτουν πλέον το ειδικό σήμα 
του eot, κάτι που επέτρεψε να δραστηριοποιηθούμε πιο έντο-
να με το μάρκετινγκ στα social media. το facebook, το twitter 
kai το instangram αποτελούν πλέον καθημερινότητα στην προώ-
θηση των βιλών. επίσης, η εξατομίκευση ανάλογα με τις προτι-
μήσεις των πελατών είναι η τάση του 2014.
Ποια περίοδο θυμίζει αυτό που συμβαίνει φέτος στο νησί; 
χρυσές στιγμές της «εποχής ώνάση» ξαναζεί η Μύκονος! τότε 
που η χώρα μας είχε μύθους, μεγιστάνες και τουρισμό!
Πόσο σημαντικοί είναι οι συνεργάτες που έχετε επιλέξει; 
είναι πολύ σημαντικοί για εμένα οι συνεργάτες, αλλά και οι συ-
νεργασίες. ώς πρώην στέλεχος πολυεθνικής εταιρείας, με αντι-
κείμενο τα luxury προϊόντα στο εξωτερικό, στοχεύω πάντα στην 
καλύτερη απόδοση των υπηρεσιών. είμαστε πολύ κοντά στο να 
μεγαλώσουμε ως εταιρεία και να έχουμε joint venture με επεν-
δυτή από το εξωτερικό, κάτι που θα μας επιτρέψει να προσφέ-
ρουμε καινοτόμες ιδέες για ένα upgrade στον luxury τουρισμό. 
Ποιο είναι το πιο περίεργο που σας έχουν ζητήσει; Ένας 
πελάτης μού ζήτησε το χειμώνα να συναντηθούμε για να του 
κάνω παρουσίαση με ακριβές βίλες στις οποίες φέτος θέλει να 
κάνει διακοπές και, στη συνέχεια, αν του αρέσει κάποια, να την 
αγοράσει. Η λεπτομέρεια είναι πως νόμιζα ότι θα συναντηθούμε 
στη Μύκονο, αλλά τελικά μου ζήτησαν να πάω στη χώρα τους! 
Μου έστειλαν ένα lear jet και πήγα, για 24 ώρες.  
Tι περιέχει για εσάς ο όρος «φιλοξενία»; το «May all those 
who come as guests leave as friends». αυτό είναι το μότο μας!  
Kατά πόσον αληθεύει ότι «στη Μύκονο μπορούν όλα να 
γίνουν»; τίποτα δεν είναι τυχαίο, γιατί η Μύκονος, εκτός από 
εκπληκτικές παραλίες, υψηλού επίπεδου φαγητό και διασκέδα-
ση, διαθέτει και ασυναγώνιστη υποδομή στην παροχή υπηρεσι-
ών, ικανοποιώντας και τον πιο απαιτητικό δισεκατομμυριούχο.
Μια τολμηρή εμπειρία που προτείνετε σε κάποιον να ζή-
σει στη Μύκονο; ςτριπτίζ σε μια βίλα, σε γεμάτη κεριά πισίνα, 
με υπόκρουση το «υou can leave your hat on»!
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What is the new trend in Mykonos as far as villas’ rental is concerned? during the last two years there has been an amazing 
increase in villas’ rentals. Many of the owners now have the official sign of the greek tourism organization and this fact has made 
everyone take a more intense action in terms of social media marketing. the posts in facebook, twitter and instangram are now a daily 
activity for the promotion of the villas. individualization is also a trend of 2014, focusing on the preferences of the visitors.
With what time would you describe what happens this year on the island? Mykonos relive the golden times of the “onasis era”. it 
reminds me of the time that our country had legends, tycoons and tourism.
How important are the partners you have chosen to achieve your goals? for me the partners as well as the partnerships are very 
important. as a former executive officer of a multinational company of luxury products, i always aim at the better outcome of our services. 
we are very close at growing as a company and very soon we will be a joint venture, with an investor company from abroad which will 
give us the opportunity to offer important and innovative ideas for another upgrade in the area of  luxury tourism. 
What  is the strangest thing that a customer has asked from you? in the winter a customer asked to meet me to give him a 
presentation with expensive villas at which he wanted to spend his holidays and if later he liked one he would buy it. i thought we would 
meet in Mykonos, but in the end they asked me to go to their country. they sent me a lear jet and i went there for 24 hours.
What does the term “hospitality” mean to you? our motto is «May all those who come as guests leave as friends».  
Is it true that “in Mykonos anything can happen”? nothing happens accidentally. Mykonos besides its amazing beaches, food and 
fun of the highest standards it also has an unbeatable infrastructure at providing services, satisfying even the most demanding billionaire.
A bold… experience that someone in Mykonos should experience? striptease in a villa at night, in a swimming pool full of candles, 
with Joe Cocker’s «υou can leave your hat on» playing in the background!
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