“Εικόνα και κίνηση - πώς ένα βίντεο αποτυπώνει
την εμπειρία δημιουργώντας ένα
διαχρονικό αποτέλεσμα”
Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: KASSANDRA BAY RESORT & SPA
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Hotel Photoshoot & Video Concept by Alina Tsolakakis
Σε ένα από τα πιο ανερχόμενα νησιά της
Ελλάδας, το Kassandra Bay Resort & Spa στην
παραλία Βασιλιάς της Σκιάθου αποτελεί έναν ναό
πολυτέλειας σε ένα από τα ωραιότερα σημεία
των Σποράδων.
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ

Με στόχο την περαιτέρω προώθηση
του ξενοδοχείου και την απόλυτη
αποτύπωση της εμπειρίας όλων όσων
αυτό προσφέρει, η Αλίνα Τσολακάκη
προχώρησε στον σχεδιασμό και
υλοποίηση του βίντεο του ξενοδοχείου.
Κάθε ξεχωριστή στιγμή αποτυπώθηκε
όπως ακριβώς την οραματίστηκε η
Αλίνα Τσολακάκη δημιουργώντας ένα
βίντεο πραγματικό “αντίγραφο” της
“ζωής” στο Kassandra Bay Resort & Spa.

Η ΠΡΑΓΜΆΤΩΣΗ

Η Αλίνα Τσολακάκη μελέτησε
προσεκτικά τους χώρους αλλά και
τις παροχές του ξενοδοχείου και στη
συνέχεια προχώρησε στον στρατηγικό
σχεδιασμό του concept. Με την
δική της καθοδήγηση οι έμπειροι
και εξειδικευμένοι συνεργάτες της
ανέλαβαν την υλοποίηση του
project αναδεικνύοντας με τον

Kassandra Bay Resort & Spa
Παραλία Βασιλιάς, Σκιάθος
Hotel Photoshoot & Video Concept
by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 127
Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος-Οκτώβριος
Διάρκεια project: 3 μήνες
Υλοποίηση project: 1 μήνας

καλύτερο τρόπο όλα όσα η μονάδα
προσφέρει. Επιλέγοντας προσεκτικά
τις τοποθεσίες γυρισμάτων αλλά και τα
πρόσωπα που θα πρωταγωνιστούσαν
ώστε να μπορούν να εκφράσουν
στο έπακρο την εμπειρία, η Αλίνα
Τσολακάκη δημιούργησε το σενάριο
του βίντεο και ανέλαβε τη σκηνοθεσία
του συντονίζοντας τους συνεργάτες
της για την υλοποίησή τους.
Η εμπειρία του φαγητού, η ανάδειξη
της μαγικής τοποθεσίας και της
μοναδικής παραλίας που απλώνεται
μπροστά στο ξενοδοχείο, οι
προσωποποιημένες υπηρεσίες και η
άψογη εξυπηρέτηση, η εμπειρία της
περιπλάνησης στο φυσικό τοπίο που
αγκαλιάζει το ξενοδοχείο και στις
θάλασσες των Σποράδων, καθώς και η
δυνατότητα του Kassandra Bay Resort
& Spa για τη διοργάνωση γάμων είναι
μόνο κάποια από όλα όσα περιλαμβάνει
το βίντεο που δημιουργήθηκε.

