
 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Διπλή διάκριση για την Attica Group στα Tourism AWARDS 2016 

 
BLUE STAR FERRIES: Gold βραβείο για το Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών στα νησιά 

του Αιγαίου 
 

SUPERFAST FERRIES: Silver βραβείο για την καμπάνια «20 Χρόνια SUPERFAST 
FERRIES» 

 
 

Η Attica Group, μέλος του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG) και μητρική εταιρεία 
των SUPERFAST FERRIES & BLUE STAR FERRIES, με ιδιαίτερη ικανοποίηση 
ανακοινώνει τη διπλή διάκρισή της στα Tourism AWARDS 2016 που διοργανώθηκαν 
από την Boussias Communications. 
 
Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οι 
εταιρείες του Ομίλου βραβεύτηκαν ως ακολούθως: 
 

 Gold βραβείο στην BLUE STAR FERRIES στην κατηγορία «Υποστήριξη 
τοπικών κοινοτήτων / Δράσεις ΕΚΕ - Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών». 
 

 Silver βραβείο στη SUPERFAST FERRIES στην κατηγορία «Εταιρική 
ταυτότητα / Διαχείριση εταιρικής φήμης / Branding» για τα «20 Χρόνια 
SUPERFAST FERRIES». 

 
Η Χρυσή διάκριση απονεμήθηκε στην BLUE STAR FERRIES για την υλοποίηση του 
προγράμματος «Πρώτες Βοήθειες». Το πρόγραμμα έχει ως αποδέκτες τα 
απομακρυσμένα, και όχι μόνο, Ελληνικά νησιά του Αιγαίου και περιλαμβάνει σεμινάρια 
Πρώτων Βοηθειών για τους μόνιμους κατοίκους σε συνεργασία με την Εθελοντική 
Διασωστική Ομάδα Κρίσεων (Ε.Δ.Ο.Κ.) και τη συμβολή των τοπικών φορέων. 
Απώτερος στόχος του καινοτόμου προγράμματος είναι η δημιουργία τοπικών Ομάδων 
Διάσωσης και η περαιτέρω εκπαίδευσή τους, στόχος ο οποίος επετεύχθη με επιτυχία 
με τη δημιουργία της ΕΔΟΚ Αμοργού. 
 
Εξίσου μεγάλη διάκριση είναι και η Ασημένια βράβευση για την εταιρική ταυτότητα «20 
Χρόνια SUPERFAST FERRIES». Ο κύριος στόχος των ενεργειών ήταν να προβληθεί 
η 20η επέτειος του Brand name SUPERFAST FERRIES στους επιβάτες και 
συνεργάτες της εταιρίας καθώς και στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. To ομώνυμο λογότυπο κυριάρχησε όλη τη χρονιά στις πρύμνες των 
πλοίων καθώς και σε όλη την επικοινωνιακή στρατηγική (έντυπα, ιντερνετ, social 
media), σηματοδοτώντας την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία και παρουσία της 
SUPERFAST FERRIES τα τελευταία 20 χρόνια στις ευρωπαϊκές θάλασσες και την 
καθιέρωση του σήματός της ως εγγύηση ποιότητας στη συνείδηση του ευρωπαϊκού 
ταξιδεύοντας κοινού. 
 
 



 

 

 
 
 
Ο Όμιλος Attica δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας στην 
Αδριατική θάλασσα και στις Ελληνικές Ακτοπλοϊκές γραμμές (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, 
Νησιά Β.Α. Αιγαίου και Κρήτη). Διαθέτει το νεότερο επιβατηγό στόλο στην Ευρώπη, με 
13 επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία προσφέροντας υπηρεσίες μεταφοράς υψηλού 
επιπέδου για επιβάτες, φορτηγά και Ι.Χ. οχήματα. 
 
 

Αθήνα, 15 Απριλίου 2016 
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csr@attica-group.com 
www.attica-group.com 

mailto:krassakopoulou@attica-group.com
mailto:csr@attica-group.com
http://www.attica-group.com/

