
Στην καρδιά της Σαντορίνης, στα Φηρά, το The 
Tsitouras Collection διακρίνεται όχι μόνο για τη 

φιλοξενία που προσφέρει το ιστορικό ξενοδοχείο, 
αλλά και για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που 

διαθέτει μέσα από την ξεχωριστή διακόσμησή 
του. Η σύνθεση των πολλών προσώπων του ήταν 

μια ενδιαφέρουσα πρόκληση για την 
Αλίνα Τσολακάκη και την ομάδα της.

“Αποτυπώνοντας την εμπειρία της 
απόλυτης φιλοξενίας σε εικόνες 

που θα μείνουν για πάντα!”
Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: THE TSITOURAS COLLECTION
Concept & Brand Development by Alina Tsolakakis
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ 
Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία του 
brand, η Αλίνα Τσολακάκη προχώρησε 
στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση 
φωτογράφισης που θα απεικόνιζε όλα 
όσα συνθέτουν την ταυτότητα του 
The Tsitouras Collection, αλλά και στον 
σχεδιασμό του site του. Στόχος και 
των δύο project ήταν η αποτύπωση 
τόσο στις εικόνες όσο και online 
της πραγματικής εμπειρίας όσων 
προσφέρει το The Tsitouras Collection.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 
Φωτογράφιση: Η Αλίνα Τσολακάκη, 
έπειτα από προσεκτική μελέτη του 
brand, προχώρησε στην επιλογή των 
χώρων αλλά και των αντικειμένων 
που θα φωτογραφίζονταν και στη 
συνέχεια σε συνεργασία με την 
έμπειρη ομάδα της προχώρησε στην 
υλοποίηση των λήψεων. 

QUICK FACTS 
The Tsitouras Collection

Φηρά, Σαντορίνη
Concept & Brand Development 

by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 5

Περίοδος λειτουργίας: Μάρτιος-Δεκέμβριος 
Διάρκεια project φωτογράφισης: 1 μήνας

Διάρκεια project site: 3 μήνες

Το αποτέλεσμα έφερε τον αέρα 
του κλασικού που διαπνέει το 
The Tsitouras Collection, αλλά και 
τις διαχρονικές εικόνες του Αιγαίου. 
Η εμπειρία του φαγητού, η εμπειρία 
της φιλοξενίας, αλλά και πολλά 
close ups σε αντικείμενα ξεχωριστής 
αισθητικής αποτέλεσαν κάποιες από 
τις ιδέες της Αλίνας Τσολακάκης 
που αποτυπώθηκαν στον φακό των 
συνεργατών της. 

Site: Η Αλίνα Τσολακάκη προχώρησε 
στη σύλληψη της δομής του site του 
The Tsitouras Collection. Στη συνέχεια 
προχώρησε στην επιλογή του υλικού 
που θα συνέθετε το περιεχόμενό του 
(φωτογραφίες, κειμενικά προϊόντα 
κ.ο.κ.), ενώ φρόντισε να αναθέσει τη 
δημιουργία του, την οποία και συνεχώς 
επέβλεπε, σε έμπειρους συνεργάτες 
της που εξειδικεύονται στον εν λόγω 
τομέα. 
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