
Στον Περίβολο της Σαντορίνης, το Marillia Village αποτελεί ένα 
από τα ωραιότερα ξενοδοχεία για οικογενειακές διακοπές στο 

νησί. Η Αλίνα Τσολακάκη μέσα από την dedicated φωτογράφιση 
που σχεδίασε και υλοποίησε κατάφερε να αναδείξει με τον 

καλύτερο τρόπο το συγκεκριμένο χαρακτήρα του ξενοδοχείου.

“Αποτυπώνοντας την οικογενειακή ευτυχία 
και ξεγνοιασιά των διακοπών!”

Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: MARILLIA VILLAGE 
Concept & Brand Development by Alina Tsolakakis
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Tο Marillia Village, μια πολύ προσεγμένη 
μονάδα που απευθύνεται κυρίως σε 
οικογένειες, έδωσε την έμπνευση 
στην Αλίνα Τσολακάκη για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας 
dedicated φωτογράφισης που σκοπό 
είχε να αναδείξει το συγκεκριμένο 
χαρακτηριστικό του ξενοδοχείου: τη 
ρεαλιστική αποτύπωση των στιγμών 
που μια οικογένεια μπορεί να ζήσει στην 
αγκαλιά του Marillia Village.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 
Η Αλίνα Τσολακάκη προχώρησε 
στη μελέτη όλων των χώρων του 
ξενοδοχείου με στόχο την επιλογή των 
καλύτερων σημείων για την ανάδειξη του 
οικογενειακού χαρακτήρα της μονάδας. 
Κατόπιν σε συνεργασία με την ομάδα 
της προχώρησε στον σχεδιασμό των 
λήψεων και στην προσεκτική επιλογή των 
μοντέλων, επιλέγοντας πρόσωπα οικεία, 
πρόσωπα που ο επισκέπτης θα μπορούσε 

QUICK FACTS
Marillia Village
Περίβολος, Σαντορίνη
Concept & Brand Development 
by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 20
Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος-Οκτώβριος 
Διάρκεια project: 1 μήνας
Ύλοποίηση project: 1 εβδομάδα

να ταυτιστεί μαζί τους, πρόσωπα που θα 
μπορούσαν να εκφράσουν όλα όσα είχε η 
ίδια σκεφτεί. 

Με την έμπειρη ομάδα φωτογράφων που 
συνεργάζεται ξεκίνησε την υλοποίηση της 
φωτογράφισης μεταφέροντας σε εικόνες 
όλα εκείνα που μια οικογένεια μπορεί να 
βιώσει κατά τη διάρκεια της παραμονής 
της στο Marillia Village. Υπηρεσίες και 
δραστηριότητες που προσφέρει το 
ξενοδοχείο αποτυπώθηκαν στην κάμερα 
του φωτογράφου, ενώ έμφαση δόθηκε 
στην έντονη παρουσία του αισθήματος 
της χαράς και της ξεγνοιασιάς στα 
πρόσωπα των μοντέλων-πρωταγωνιστών. 
Περίπατοι στους καταπράσινους κήπους, 
χαρούμενες στιγμές και παιχνίδια στην 
πισίνα, κοντινές λήψεις στο χαμόγελο 
της ηρεμίας και της ικανοποίησης του 
“μαζί” μιας οικογενειακής στιγμής είναι 
κάποιες μόνο από τις ιδέες της Αλίνας 
Τσολακάκη που αποτυπώθηκαν από τον 
φωτογραφικό φακό κατά τη διάρκεια 
του project. 
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