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Ανακοίνωση Βράβευσης 

Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 στη Αθήνα μέσα σε μια λαμπρή τελετή
έγιναν οι απονομές των Tourism Awards 2017. 
Σε μια ακόμη κρίσιμη χρονιά για την Ελλάδα, οι σημαντικότερες
εταιρείες του Τουρισμού βραβεύθηκαν. Καλύπτοντας πληθώρα
κατηγοριών και όλο το φάσμα της σύγχρονης βιομηχανίας του
τουρισμού η μεγάλη βραδιά του Ελληνικού Τουρισμού έγινε με
σύνθημα «An experience worth sharing»
Το Sani Swan - AllinBlusive διακρίθηκε στον τομέα με τίτλο
"Θαλάσσιος & παράκτιος τουρισμός, κρουαζιέρα, καταδυτικός
τουρισμός" και έλαβε Bronze βραβείο.
H εταιρεία ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιου VIP και
allinclusive τουρισμού. Είναι exclusive πάροχος κρουαζιέρας
για τους πελάτες του Sani Resort στην Χαλκιδική, παρέχοντας
VIP υπηρεσίες κρουαζιέρας. 
Παράλληλα είναι πρωτοπόρα και καινοτόμα στην κατηγορία της
διότι εισήγαγε τον όρο του " all inclusive" τουρισμού με
ιστιοφόρα με οργανωμένες κλειστές κρουαζιέρες στα καταγάλανα
νερά του Αιγαίου.  
Το κοινό των 20-35 ειδικά του Ηνωμένου Βασιλείου υποδέχθηκε
και αγκάλιασε την υπηρεσία διότι ήταν κάτι το οποίο αναζητούσε
και έλλειπε από την τουριστική αγορά. 
Ο συνδυασμός της καινοτομίας στην θαλάσσια τουριστική
βιομηχανία σε συνδυασμό με VIP παροχή υπηρεσιών σε επιλεγμένα
ξενοδοχεία και resorts κατόρθωσε να κάνει την εταιρεία να
διακριθεί από τα πρώτα της βήματα και να ξεχωρίσει στον τομέα
του θαλάσσιου τουρισμού.
Επόμενος στόχος - διάκριση σε παγκόσμιο επίπεδο της εταιρείας
είναι η Μπλε Σημαία για σκάφη, μια διάκριση για τον συνειδητά
και επίμονα ECO χαρακτήρα των σκαφών της εταιρείας. 
Το Sani Swan είναι μέλος της Kerverus Holding IT Plc η οποία
διαπραγματεύεται στο Χρηματηστήριο Αξιών Κύπρου.
On Tuesday, March 21, 2017 in Athens in a brilliant ceremony
Tourism Awards 2017 took place. 
In another crucial year for Greece, the most important tourism
companies were awarded, covering a variety of categories and
the entire spectrum of modern industry tourism the great
evening of Greek Tourism became the slogan «An experience
worth sharing»
The Sani Swan - AllinBlusive excelled in the field entitled
"Marine and coastal tourism, cruise, diving tourism" and
received a Bronze Award.



The company specializes in providing maritime VIP and
allinclusive tourism services. It's exclusive cruise provider
for the customers Sani Resort in Halkidiki, providing VIP
cruise services.
It is also pioneering and innovative in its class because it
introduced the term of "all inclusive" sailing  tourism with
organized closed cruises in the Aegean sea. 
The target group of 20-35 year old specially UK young people 
welcomed and embraced the service because it was something
which was looking and was missing from the tourist market.
The combination of innovation in the marine tourism industry
in conjunction with VIP services at selected hotels and
resorts managed to make the company to be distinguished from
its first steps and stand out in the marine tourism sector.
The next goal - discriminating global company level is the
Blue Flag for boats, a distinction for the ECO conscious and
persistent nature of the company's vessels.
The Sani Swan is a member of Kerverus Holding IT Plc which is
listed on Cyprus Stock Exchange (CSE).
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