
Αγορά
Η Piscines Ideales είναι μακράν ο μεγα-
λύτερος κατασκευαστής ιδιωτικής και 
επαγγελματικής πισίνας στην Ελλάδα. 
Δραστηριοποιείται εδώ και 18 χρόνια 
στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο 
της πισίνας. Περισσότερες από 200 
εταιρίες και δεκάδες χιλιάδες υδραυ-
λικοί, ηλεκτρολόγοι, αρχιτέκτονες, 
εργολάβοι και μηχανικοί, δραστηριο-
ποιούνται στον ίδιο κλάδο. Ωστόσο, 
η Piscines Ideales είναι η μόνη εταιρία 
του χώρου με πανελλαδική εμβέλεια 
και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση μετά 
την πώληση.
 Σήμερα, από κοινού με τους 23 
Franchisees της εταιρίας, η Piscines 
Ideales απασχολεί μόνιμα πάνω από 
200 άτομα. Συνολικά έχει περισσότερες από 6.000 
πισίνες σε λειτουργία, ενώ μόνο το 2007 κατασκεύ-
ασε περίπου 1.000.

Επιτεύγματα
Τα αξιόπιστα προϊόντα, το ασυναγώνιστο After 
Sales Service και ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας, 
έκαναν την Piscines Ideales μια από τις πλέον γνω-
στές επωνυμίες στην Ελλάδα (Superbrand). Το όνομα 
της Piscines Ideales είναι το μόνο αναγνωρίσιμο στο 
χώρο της και πλήρως συνυφασμένο με την πισίνα. 
Επιπλέον, το χαρακτηριστικό λογότυπό της κάνει άμε-
σα αναγνωρίσιμη τη μάρκα. 
 Η εταιρία έχει κατορθώσει το όνομά της να εί-
ναι συνώνυμο με την αξιοπιστία, την ασυναγώνιστη 
αξία και την άριστη εξυπηρέτηση. Το 1996, η Piscines 
Ideales από κοινού με μεγάλες αλυσίδες, ίδρυσε το 
Σύνδεσμο Franchise Ελλάδος. Το 2000 το σύνολο 
των υπηρεσιών της πιστοποιήθηκε με ISO 9001 και 
το 2005 υιοθέτησε το μοντέλο EFQM (European 
Foundation for Quality Management). Το ίδιο 
έτος έγινε μέλος του ALBA (Athens Laboratory for 

Business Administration) και το 2006 έγι-
νε μέλος του Ε.Ι.Ε.Π. (Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εξυπηρέτησης Πελατών).
         Τα επιτεύγματα  

της Piscines Ideales 
αντικατοπτρίζο-
νται και στις συ-

νεχείς διακρίσεις που λαμβάνει. 
Το 2005 διακρίθηκε για το βέλτι-

στο εργασιακό της περιβάλλον (14η 
θέση στην Ελλάδα) και το 2006 κατέκτη-

σε τη 2η θέση στην Ελλάδα και βρέθηκε 
ανάμεσα στις 100 καλύτερες εταιρίες στην 
Ευρώπη για το εργασιακό της περιβάλλον 

(BEST WORKPLACES IN EUROPE). 
Την ίδια χρονιά βραβεύτηκε στο 
διαγωνισμό “Superbrands 2005”, 

ως εξέχουσα επωνυμία της ελληνικής αγοράς, ενώ 
διακρίθηκε και με τη «Δέσμευση στην Επιχειρηματική 
Αριστεία» (Committed to Excellence in Europe). Ο 
Διευθύνων Σύμβουλος, Στέλιος Σταυρίδης, βραβεύ-
τηκε ως ο «Quality Leader of the Year», μια διάκριση 
που τιμά όλη την Piscines Ideales.
 Το 2007 η εταιρία ανακηρύχθηκε «ο καλύτε-
ρος εργοδότης στην Ελλάδα», κατακτώντας την 1η 
θέση στο διαγωνισμό BEST WORKPLACES HELLAS. 
Επιπλέον, κατατάχθηκε στις 10 καλύτερες εταιρίες της 
Ευρώπης για το εργασιακό περιβάλλον και στις 3 κα-
λύτερες στον κατασκευαστικό κλάδο. Το ίδιο έτος 
αναγνωρίστηκε για την Επιχειρηματική της Αριστεία 
(Recognised for Excellence in Europe - 4 αστέρια) και 
έγινε μέλος του Δικτύου για την Eταιρική Kοινωνική 
Eυθύνη.

Ιστορία
Το 1990, ο πρόεδρος της εταιρίας, Ιάσων Γκαζιάνης, 
είδε σε μια έκθεση στο Παρίσι ένα εξαιρετικά πρω-
τοποριακό για την εποχή του σύστημα για συνολική 
κατασκευή πισίνας. Πρότεινε στο Στέλιο Σταυρίδη 
να συστήσουν μια 
εταιρία που θα κα-
τασκευάζει πισίνες. 
Η ιδέα έγινε πράξη 
σε συνεργασία με 
το Γαλλικό Οίκο 
Jean Desjoyaux, 
τον κορυφαίο σή-
μερα κατασκευα-
στή πισίνας στον 
κόσμο (πάνω από 
21.000 πισίνες το  
χρόνο).
 Σταθμό στη 
μετέπειτα εξέλιξη 
και φήμη της εται-
ρίας αποτέλεσε η 

κατασκευή του WATERMANIA στη 
Μύκονο το 1995 (1.200m2 πισίνες). 
Μέχρι το τέλος του ίδιου έτους, η 
εταιρία κατασκεύασε συνολικά πάνω 
από 600 πισίνες και έγινε ο μεγαλύ-
τερος κατασκευαστής πισίνας στην 
Ελλάδα. Τα επόμενα χρόνια, η υπερο-
χή της Piscines Ideales σε όλους τους 
τομείς ενισχύθηκε εντυπωσιακά.
   Σίγουρα η τύχη και οι συγκυρίες 
έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Βρέθηκε το 
κατάλληλο προϊόν την κατάλληλη 
στιγμή. Η “Niche Market”, χάρη 
στην τεράστια επιτυχία, έγινε σήμε-
ρα “Main Stream” και όλοι προσπα-
θούν να αντιγράψουν την Piscines 
Ideales. Περαιτέρω σταθμοί ήταν η 
ίδρυση του Συνδέσμου Franchise της 

Ελλάδος (1996), η πιστοποίηση κατά ISO (2000) και 
οι συνεχείς αναδείξεις του εργασιακού περιβάλλο-
ντος της Piscines Ideales ανάμεσα στα καλύτερα σε 
Ελλάδα και Ευρώπη.

Προϊόν
Η Piscines Ideales παρέχει πλήρεις υπηρεσίες, ξεκινώ-
ντας από τις αρχιτεκτονικές προτάσεις και την υποστή-
ριξη για έκδοση οικοδομικών αδειών. Το συνολικό 
κόστος κατασκευής μιας πισίνας προκαθορίζεται επα-
κριβώς. Η εταιρία αναλαμβάνει τη συνολική κατασκευή 
της πισίνας, αποπερατώσεις, ανακαινίσεις, προμήθεια 
Η/Μ, στεγανοποιήσεις και επενδύσεις, πάντα με τις 
αντίστοιχες εγγυήσεις. Παραδίδει την πισίνα έτοιμη 
προς χρήση, επιδεικνύοντας στον Πελάτη την ορθή 
λειτουργία της και δίνοντάς του αναλυτικές έγγραφες 
και προφορικές οδηγίες. 
 Η Piscines Ideales έχει εισέλθει δυναμικά και στο 
χώρο των Spa (Ideales Spa), σε αποκλειστική συ-
νεργασία με την κορυφαία παγκοσμίως Καναδέζικη 
Hydropool. Τα Spa είναι ακόμα σχετικά άγνωστα 
στην Ελλάδα (intro level), όμως λόγω των θεραπευ-



τικών ιδιοτήτων τους και του αισθήματος χαλάρωσης 
και αναζωογόνησης που δημιουργούν, έχουν ήδη 
πολύ μεγάλη ανταπόκριση στην αγορά. Μέσα σε 
διάστημα ενός μόλις χρόνου έχουν πουληθεί 300 
Ideales Spa.
 Η εταιρία, επίσης, προωθεί τη σειρά χημικών 
προϊόντων Easy Pool Care®, τη μόνη πιστοποιημένη 
από τον E.O.Φ., αυτόματα συστήματα απολύμανσης 
του νερού, την best seller αυτόματη σκούπα πισίνας 
Pool Boy®, αυτόματα ή απλά καλύμματα πισίνας, κα-
θώς και δοκιμασμένες λύσεις για τη θέρμανση του  
νερού.
 Η Piscines Ideales, στην αδιάκοπη προσπάθειά 
της να ανανεώνεται και να καινοτομεί, επισκέπτεται σε 
σταθερή βάση μεγάλες διεθνείς εκθέσεις του εξωτερι-
κού και βρίσκεται πάντα στην καρδιά των εξελίξεων.

Πρόσφατες εξελίξεις
Η φιλοσοφία της Piscines Ideales βασίζεται πάνω 
στην καινοτομία, την πρωτοπορία, τη συνεχή επιμόρ-
φωση του προσωπικού της, την αναζήτηση και υιο-
θέτηση πρακτικών και «εργαλείων» που τη φέρνουν 
πάντα πολλά βήματα μπροστά από τους ανταγωνιστές 
της. Σταθερή επιδίωξη της Piscines Ideales είναι οι 
Πελάτες της να νιώθουν απόλυτα ευχαριστημένοι και 
δικαιωμένοι που την επέλεξαν. Γι’ αυτό καθημερινά 
όλοι στην Piscines Ideales αγωνίζονται να δικαιώ-
σουν τη φήμη της εταιρίας.
 Η γκάμα των προϊόντων της εταιρίας συνεχώς 
ανανεώνεται. Μερικά από τα καινούργια προϊόντα 
είναι: φορητοί αφυγραντές, ισοθερμικά καλύμματα 
πισίνας Solarpill σε μορφή παστίλιας, που εξοικο-

m	«Η πισίνα, της πισίνας – οι πισίνες, των...»;;; 
Γραμματικά το σωστό είναι «πισινών», αλλά, 
λόγω της… ατυχούς σύμπτωσης και για λό-
γους… κομψότητας προτιμάται ο τύπος «πισί-
νων». Έτσι, ο τίτλος του «μεγαλύτερου κατα-
σκευαστή πισινών» παραμένει… διαθέσιμος 
προς διεκδίκηση και πάντως δεν αφορά τον 
κλάδο της πισίνας! 

m	Μια πισίνα π.χ. 50m2 καταναλώνει λιγότε-
ρο νερό από την αντίστοιχη επιφάνεια σε  
γκαζόν.

m	Από το 1998 η Piscines Ideales κάνει κάτι 
αξιοζήλευτο για τους ανθρώπους της, κάθε 
φορά που είναι επικερδής. Προσφέρει δω-
ρεάν και για όλο το προσωπικό (μηδενός 
εξαιρουμένου) 7ήμερο ταξίδι bonus, συν 
2-3 ημέρες επιπλέον άδεια! Το 2006, όλος 
ο υδάτινος κόσμος της Piscines Ideales παρέ-
μεινε για 7 μέρες στην πανέμορφη Ταϊλάνδη. 
Ένα ακόμα ανεπανάληπτο ταξίδι πραγματο-
ποιήθηκε το 2007 στην Κίνα: 9 αξέχαστες 
ημέρες στο Πεκίνο και τη Σαγκάη. 

m	Η Piscines Ideales δεν επαναπαύεται στις 
μέχρι τώρα διακρίσεις της. Στοχεύει ακόμα 
ψηλότερα, αποσκοπώντας να γίνει η καλύτε-
ρη εταιρία για το εργασιακό της περιβάλλον 
και στην Ευρώπη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, 
κ. Στέλιος Σταυρίδης, θέλει όλοι οι εργαζό-
μενοι να είναι ευτυχισμένοι. Κυρίως γιατί το 
χαίρεται ο ίδιος και γιατί μόνον ευτυχισμένοι 
εργαζόμενοι μπορούν να διατηρούν κάθε 
Πελάτη ευχαριστημένο και φανατικό οπαδό 
της Piscines Ideales.

Ίσως δε γνωρίζατε ότι...

νομούν ενέργεια και νερό, 
έξυπνα καλύμματα πισίνας 
που επιτρέπουν την κολύμ-
βηση υπό οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες, συστή-
ματα αυτόματης πλήρωσης 
νερού, αυτόματες σκούπες 
ρομπότ Pool Boy, συστή-
ματα καθαρισμού και χημι-
κά προϊόντα υψηλής ποιό-
τητας, όλα εγκεκριμένα από 
τον Ε.Ο.Φ.

Προώθηση
Το κύριο μέσο προώθησης 
των προϊόντων της εταιρίας 
είναι η ανανεωμένη ιστοσελίδα της, αλλά και τα έντυ-
πα ΜΜΕ, με τακτικές καταχωρίσεις, άρθρα, ρεπορτάζ 
αγοράς και δελτία τύπου. Κατά καιρούς γίνονται κα-
μπάνιες σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθ-
μούς, τοπικής και εθνικής εμβέλειας.
 Πρόσφατα, η Piscines Ideales απέκτησε το δικό 
της μουσικό σήμα, δημιουργία του εξαίρετου μουσι-
κοσυνθέτη Περικλή Κανάρη. 
 Μεγάλη ώθηση στην Piscines Ideales έδωσε η 
ανάπτυξή της μέσω Franchising, γεγονός που απο-
τελεί πανευρωπαϊκή πρωτοπορία για την αγορά της 
πισίνας και των Spa.
 Ακόμα, η εταιρία έχει αγκαλιάσει με θέρμη το θε-
σμό της χορηγίας, όχι μόνο για λόγους προβολής 
και προώθησης, αλλά κυρίως γιατί οι αξίες που τη 
διέπουν, «επιβάλλουν» τη στήριξη ανθρώπων που 
αγωνίζονται και προσφέρουν στον αθλητισμό και 
στον πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η Piscines Ideales 
στηρίζει ενεργά εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, θε-
ατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κινηματογράφο, 
αλλά και νέους αθλητές και αθλήτριες με εξαιρετικές 
διακρίσεις και προοπτικές σε πανελλήνιο και παγκό-
σμιο επίπεδο. Η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, 
ως μια ανταπόδοση της εμπιστοσύνης και της αγάπης 
των Πελατών της, είναι μια από τις βασικές αξίες της 
Piscines Ideales.

Αξίες
Η τεχνογνωσία της εταιρίας σε συνδυασμό με την 
άριστη ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών 
της, καθιστούν την Piscines Ideales εξαιρετική επιλογή 
στον τομέα της πισίνας και των Ideales Spa.
 Η Piscines Ideales προσπαθεί και είναι συνεπής 
και αξιόπιστη. Ανεβάζει διαρκώς τον πήχη και επιδι-
ώκει να γίνεται πάντοτε καλύτερη. Επενδύει συνεχώς 
σε ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, σε ανθρώπινο δυναμι-
κό. Επενδύει συνεχώς σε τεχνολογία και εκπαίδευση, 
με στόχο να επιτυγχάνει πάντοτε την πρωτοπορία. 
Επιδιώκει να συνεργάζεται με τους καλύτερους, έχο-
ντας πολύ μεγάλες απαιτήσεις για τα πάντα. 
 Με σκληρή δουλειά, πίστη στις αξίες και το όρα-
μά της, η Piscines Ideales οδεύει σταθερά προς την 
κορυφή της επιχειρηματικής αριστείας, κάτι που είναι 
προς όφελος των Πελατών της. Βελτιώνει διαρκώς 
την ανταγωνιστικότητά της, που σημαίνει ότι παρέ-
χει όλο και καλύτερη ποιότητα προϊόντων και υπη-
ρεσιών, στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς. 
Καλλιεργεί ζεστές και ειλικρινείς ανθρώπινες σχέσεις 
με τους Πελάτες αλλά και τους Συνεργάτες της. Με 
αποφασιστικότητα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, 
βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα της δουλειάς της και 
ταυτόχρονα την παραγωγικότητά της.
 Με σκληρή, επίμονη και έξυπνη δουλειά, με πάθος 
για μάθηση και καινοτομία και εμμονή στην ποιότητα, 
η Piscines Ideales επιδιώκει και καταφέρνει να ηγείται 

στον κλάδο της. Παρ’ όλ’ αυτά, η εταιρία δε διέπεται 
από την αίσθηση κατάκτησης της κορυφής, αλλά από 
την αίσθηση ευθύνης για ακόμα υψηλότερες επιδό-
σεις που γεννά η ως τώρα επιτυχημένη πορεία της.
 Η εταιρική κουλτούρα αντικατοπτρίζεται στο εξαι-
ρετικό περιβάλλον εργασίας που η Piscines Ideales 
έχει δημιουργήσει, με τις ανάλογες διακρίσεις που το 
επιβεβαιώνουν. Το σχετικά μικρό μέγεθος της «οικο-
γένειας» της Piscines Ideales δημιουργεί υψηλές απαι-
τήσεις στα μέλη της, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύεται 
και ως το μεγάλο της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 
στην προσπάθειά της να κατακτά την κορυφή της επι-
χειρηματικής αριστείας.


