
Στο Μεγαλοχώρι της Σαντορίνης, το ξενοδοχείο 
Thermes Luxury Villas & Spa διαθέτει μοναδική 

θέα στην Καλντέρα, τη Θηρασιά και τη θάλασσα 
του Αιγαίου, στοιχεία που αναδεικνύουν τη 

μονάδα σε ιδανικό προορισμό για γάμους. Η 
Αλίνα Τσολακάκη προχώρησε σε dedicated 

φωτογράφιση με θέμα τον γάμο για την ενίσχυση 
του συγκεκριμένου προφίλ του ξενοδοχείου.

“Χτίζοντας την ταυτότητα ενός 
ξενοδοχείου μέσα από τις εικόνες 

που το περιγράφουν!”
Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: THERMES LUXURY VILLAS & SPA
Concept & Brand Development by Alina Tsolakakis 
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Με στόχο την ενίσχυση του ρομαντικού 
χαρακτήρα του Thermes Luxury Villas 
& Spa, η Αλίνα Τσολακάκη προχώρησε 
στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση 
φωτογράφισης με θέμα τον γάμο. Στο 
πλαίσιο της γενικότερης συνεργασίας 
με τη μονάδα η ομάδα της Αλίνας 
Τσολακάκη ανέλαβε και τον σχεδιασμό 
της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 
Γαμήλια φωτογράφιση: Η Αλίνα 
Τσολακάκη μελέτησε προσεκτικά 
τη φιλοσοφία και τους χώρους του 
ξενοδοχείου, ώστε να προχωρήσει στη 
δημιουργία dedicated concept που θα 
κάλυπτε τις ανάγκες της μονάδας για την 
προβολή των παροχών της που αφορούν 
στη διοργάνωση γάμων. Στη συνέχεια 
μαζί με την έμπειρη και εξειδικευμένη 
ομάδα της προχώρησε στην επιλογή 
των μοντέλων και τoν καθορισμό των 

QUICK FACTS 
Thermes Luxury Villas & Spa

Μεγαλοχώρι, Σαντορίνη
Concept & Brand Development 

by Alina Tsolakakis 
Αριθμός δωματίων: 7

Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος-Οκτώβριος 
Διάρκεια project φωτογράφισης: 1 μήνας

Διάρκεια project site: 3 μήνες

λήψεων που θα έδιναν σάρκα και οστά σε 
όσα είχε οραματιστεί, δίνοντας έμφαση στο 
συναίσθημα της ευτυχίας που θα έβγαζαν 
τα πρόσωπα αλλά και οι ίδιες οι λήψεις. 
Με τη δική της καθοδήγηση το αέρινο 
αποτέλεσμα απεικόνισε όλα όσα συνέθεταν 
την ταυτότητα του Thermes Luxury Villas 
& Spa  ως ενός ξενοδοχείου ιδανικού για 
γάμους.

Site: Με στόχο την ισχυρή online παρουσία 
του Thermes Luxury Villas & Spa η Αλίνα 
Τσολακάκη προχώρησε στον σχεδιασμό 
του “δέντρου” της ιστοσελίδας του 
ξενοδοχείου, φροντίζοντας να αναδείξει 
κάθε πτυχή του, αλλά και στην επιλογή του 
περιεχομένου του (φωτογραφικό υλικό, 
κειμενικά προϊόντα κ.λπ.). Παράλληλα 
ανέθεσε τη δημιουργία του στους 
έμπειρους και εξειδικευμένους σε site 
ξενοδοχειακών μονάδων συνεργάτες 
της, οι οποίοι με την καθοδήγησή της 
υλοποίησαν τις σκέψεις της. 
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