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Eταιρεία
Στον χώρο του καταστήματος, όπου καταρ-
τισμένο προσωπικό εγγυάται την άψογη 
εξυπηρέτηση και των πιο απαιτητικών αγο-
ραστών, αντιπροσωπεύονται με τα σημαντι-
κότερα μοντέλα τους όλες οι διεθνούς φή-
μης εταιρείες υψηλής ωρολογοποιίας με τις 
οποίες συνεργάζεται η ΩΡΑ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΑΕΕ.

Η εταιρεία ΩΡΑ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΑΕΕ έχει τρία 
καταστήματα: Το κατάστημα ORA KESSARIS 
στην οδό Βουκουρεστίου 8, καθώς επίσης τα 
δύο καταστήματα KESSARIS στο εμπορικό 
κέντρο Golden Hall και στο ξενοδοχειακό 
συγκρότημα της Costa Navarino στην Μεσ-
σηνία. Η συλλογή των καταστημάτων χαρα-
κτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία και περιλαμ-
βάνει κοσμήματα και ρολόγια, καθώς επίσης 
και μεγάλη συλλογή από επιλεγμένα δώρα.

 

Αγορά
Τα καταστήματα του Οίκου KESSARIS δη-
μιουργήθηκαν με σκοπό να αναβαθμίσουν 
το επίπεδο της αγοραστικής εμπειρίας στο 

χώρο του κοσμήματος και της ωρολογοποιί-
ας, να παρουσιάσουν με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο και να ενημερώσουν για την πλη-
θώρα των επιλογών που ήδη υπάρχουν στο 
κόσμημα και το ρολόι, να δημιουργήσουν τις 
προ ποθέσεις για νέες συνεργασίες με ση-
μαντικές εταιρείες και να επικοινωνήσουν 
με το κοινό με έναν νέο τρόπο που θα εξάψει 
την περιέργεια και το ενδιαφέρον του.

Η εταιρεία ΩΡΑ ΚΑΙΣΑΡΗΣ Α.Ε.Ε. αποτελεί ένα σημαντικό μέλος του Οίκου KESSARIS. Η διαρκώς 
αυξανόμενη ζήτηση ρολογιών, που αποτελούσαν πάντοτε ένα σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας 
του Οίκου KESSARIS, η μεγάλη επιτυχία των πωλήσεών τους στην ελληνική αγορά, αλλά και 
η επιθυμία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τόσο πριν, αλλά και μετά την πώληση, 
οδήγησαν το 2000 στη δημιουργία του καταστήματος ORA KESSARIS, με αποκλειστικό αντικείμενο 
τη διάθεση ρολογιών.

Κύρια Επιτεύγματα
Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της 
εταιρείας είναι ότι καταφέρνει εδώ και πε-
ρίπου 40 χρόνια που δραστηριοποιείται 
στον χώρο της ωρολογοποιίας να κατέχει 
σημαντική θέση στις προτιμήσεις των κατα-
ναλωτών, οι οποίοι δείχνουν εμπιστοσύνη 
στα ποιοτικά προϊόντα που προσφέρει, στο 
εξειδικευμένο προσωπικό και να δίνει έμ-

φαση στην εξυπηρέτηση και μετά την πώ-
ληση ενός προϊόντος. Η εταιρεία, όλα αυτά 
τα χρόνια, έχει καταφέρει να διατηρεί ένα 
σημαντικό μερίδιο της αγοράς μαζί με άλ-
λες ηγέτιδες εταιρείες, όπως η ROLEX, η 
Richemont και το Swatch Group.

Προ όντα
Ρολόγια περίτεχνα, διαχρονικά, αξιόπιστα, 
την αντιπροσώπευση των οποίων εμπι-
στεύθηκαν οι πιο γνωστές διεθνείς εται-
ρείες στον Οίκο KESSARIS. Οι λάτρεις της 
υψηλής ωρολογοποιίας βρίσκουν συγκε-
ντρωμένες σε ένα χώρο  τις δημιουργίες 
κορυφαίων ονομάτων, όπως οι A.LANGE 
& SOHNE, ROLEX, BREGUET, BVLGARI, 
HARRY WINSTON, RICHARD MILLE, 
IWC, JAEGER-LECOULTRE, PANERAI, De 
GRISOGONO, OMEGA, ZENITH, LONGINES, 
TAG HEUER, U-BOAT, TUDOR, NOMOS, 
TISSOT, BOMBERG. Συλλογές κοσμημάτων 
που έχουν δουλευτεί από τα χέρια των κα-
λύτερων τεχνιτών από ευγενή μέταλλα και 
διακοσμημένα με πολύτιμους και ημιπολύ-
τιμους λίθους KESSARIS, καθώς και δημι-
ουργίες των διεθνών οίκων BVLGARI, De 
GRISOGONO, Roberto Demeglio κ.ά. Επι-
λεγμένα δώρα από ασήμι, ξύλο και δέρμα 
των εταιρειών Pampaloni, ARCA, Skultuna, 
είδη γραφής των εταιρειών Montblanc και 
Montegrappa, καθώς και αξεσουάρ ρολο-
γιών Underwood και Buben & Zorweg.

Πρόσ ατες εξελίξεις
Από τα μέσα Οκτωβρίου του 2013, το νέο 
κεντρικό κατάστημα της εταιρείας βρίσκε-
ται στον αριθμό 8 της οδού Βουκουρεστίου, 
πραγματοποιώντας ένα από τα πιο τολμη-
ρά σχέδια του Οίκου KESSARIS,  τη δημι-

Ο ιδρυτής του Οίκου 
KESSARIS Κώστας 
Καίσαρης ξεκινά την 
πορεία του στο χώρο 
του κοσμήματος στην 
οικογενειακή επιχείρηση 
«Αφοί Βουράκη».

Δημιουργία του 
καταστήματος ORA 
KESSARIS, με 
αποκλειστική εξειδίκευση 
στην ωρολογοποιία.

Δημιουργείται από 
τον Κώστα Καίσαρη 
το πρώτο σαλόνι 
(κατάστημα) χρυσοχοΐας 
στην οδό Ερμού και 
ξεκινά την ανεξάρτητη 
πορεία του.

Δημιουργία του 
καταστήματος KESSARIS 
εντός του ξενοδοχείου 
Hilton Athens.

Το κατάστημα KESSARIS 
μεταφέρεται στην γωνία 
των οδών Πανεπιστημίου 
και Βουκουρεστίου και 
παραμένει το κεντρικό 
κατάστημα του Ομίλου 
μέχρι σήμερα.

Εγκαίνια του 
καταστήματος ΚESSARIS 
στον πρώτο όροφο του 
εμπορικού κέντρου 
υψηλών προδιαγραφών 
Golden Hall. 

Ξεκινά η συνεργασία 
της εταιρείας KESSARIS 
με τον διεθνή οίκο 
BVLGARI.

Eγκαίνια του 
κατάστηματος 
KESSARIS μέσα 
στις πολυτελείς 
εγκαταστάσεις της 
Costa Navarino, στην 
Μεσσηνία.

Μεταμόρφωση του 
περίφημου μπαρ Βεγγέρα 
της Μυκόνου σε ένα 
πλήρως εξοπλισμένο 
κατάστημα KESSARIS.

Μεταστέγαση του 
κεντρικού καταστήματος 
ORA KESSARIS, από την 
οδό Πανεπιστημίου 5 στην 
οδό Βουκουρεστίου 8.
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ουργία ενός μεγάλου και πρωτοποριακού 
σχεδιαστικά χώρου, που θα μπορούσε να 
φιλοξενήσει επάξια τη διαρκώς αυξανόμε-
νη συλλογή ρολογιών, την αντιπροσώπευ-
ση των οποίων εμπιστεύθηκαν στον Όμιλο 
KESSARIS οι πιο γνωστές διεθνείς εταιρεί-
ες υψηλής ωρολογοποιίας.

Στον κεντρικό χώρο, όπου ειδικά καταρ-
τισμένο προσωπικό εγγυάται την άψογη 
εξυπηρέτηση και των πιο απαιτητικών 
αγοραστών, αντιπροσωπεύονται με τα ση-
μαντικότερα μοντέλα τους, όλες οι διεθνούς 
φήμης εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται 
η ORA KESSARIS.

Παράλληλα, το νέο ORA KESSARIS δια-
θέτει shop in shop κατάστημα Bulgari με 
τις συλλογές των ρολογιών, καθώς και 
τέσσερα corners  ειδικά αφιερωμένα στις 
δημιουργίες των ROLEX, IWC, PANERAI 
και JAEGER LECOULTRE, τα οποία σχεδί-
ασαν και υλοποίησαν ειδικά για την ORA 
KESSARIS οι κορυφαίοι αυτοί διεθνείς Οί-
κοι.

Αξίες – ραμα
Ο Οίκος KESSARIS, έχοντας καταξιωθεί 
απόλυτα στην ελληνική αγορά του κοσμή-
ματος και το ρολογιού με παρουσία για πε-
ρισσότερα από 50 χρόνια και με 7 καταστή-
ματα σε Αθήνα, Μύκονο και Πελοπόννησο, 
αλλά και έχοντας δημιουργήσει σημαντικές 
σχέσεις και συνεργασίες με ονόματα κο-
λοσσούς διεθνώς, συνεχίζει την επιτυχημέ-
νη πορεία του αφουγκραζόμενος  τις τάσεις 
και τις ανάγκες της εποχής, πάντοτε όμως 

σως δεν γνωρίζατε ότι... 
• Ο Οίκος KESSARIS το 1983 κατόρ-
θωσε να πάρει το Ουζερί Ορφανίδη, το 
παραδοσιακότερο ουζερί της περιοχής, 
στην γωνία των οδών Πανεπιστημίου 
και Βουκουρεστίου, παρά τις αντιρρή-
σεις της τότε υπουργού πολιτισμού Με-
λίνας Μερκούρη και να το μετατρέψει 
σε κοσμηματοπωλείο, διατηρώντας το 
στυλ του διατηρητέου κτηρίου.

• Η συνεργασία του οίκου KESSARIS 
με τον οίκο BULGARI το 1992 σηματο-
δότησε μια νέα εποχή για το κόσμημα 
στην Ελλάδα, αφού έφερε για πρώτη 
φορά έναν διεθνή Οίκο κοσμημάτων 
στη χώρα, με επιτυχία που ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία.

www.kessaris.gr

με επιμονή στην ποιότητα και με σεβασμό 
για όποιον αποφασίζει να κάνει ένα δημι-
ούργημα του Οίκου μέρος της ζωής του. Τα 
λόγια του ιδρυτή του Οίκου Κώστα Καίσα-
ρη, «Ο πελάτης του 21ου αιώνα γνωρίζει 
πολύ καλά το κόσμημα και το ρολόι, συνδυ-
άζει αισθητική, ανεξαρτησία και δυναμισμό, 
ταξιδεύει πολύ, βλέπει πολλά πράγματα και 
γι’ αυτό πρέπει πολύ απλά να του προσφέ-
ρεις Service, Quality & Style» φανερώνουν 
και το όραμα για το μέλλον.
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για όποιον αποφασίζει να κάνει ένα δημι-
ούργημα του Οίκου μέρος της ζωής του. Τα 
λόγια του ιδρυτή του Οίκου Κώστα Καίσα-
ρη, «Ο πελάτης του 21ου αιώνα γνωρίζει 
πολύ καλά το κόσμημα και το ρολόι, συνδυ-
άζει αισθητική, ανεξαρτησία και δυναμισμό, 
ταξιδεύει πολύ, βλέπει πολλά πράγματα και 
γι’ αυτό πρέπει πολύ απλά να του προσφέ-
ρεις Service, Quality & Style» φανερώνουν 
και το όραμα για το μέλλον.


