Διευρύνοντας την ζώνη προστασίας της φύσης:
Δημιουργώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες στις προστατευόμενες
περιοχές για τη χρηματοδότηση της διαχείρισής τους

Η Costa Navarino αποτελεί ένα νέο αειφορικό τουριστικό προορισμό στη Μεσόγειο.
Αναπτύσσεται σε πέντε διαφορετικές περιοχές στη Μεσσηνία με μια συνολική επένδυση που θα
ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
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Phase 2, future developments

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η Μεσσηνία συγκαταλέγεται στις περιοχές με τον υψηλότερο δείκτη βιοποικιλότητας στην Ευρώπη ως προς τα
είδη και τα οικοσυστήματα.
Στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας μπορεί κανείς να συναντήσει περί τα 271 διαφορετικά είδη πουλιών, ενώ
αποτελεί το μοναδικό ενδιαίτημα στην Ευρώπη για τον αφρικανικό χαμαιλέοντα.
Η παραλία Ρωμανού με τις χαρακτηριστικές αμμοθίνες της, αποτελεί παραλία ωοτοκίας για τη θαλάσσια χελώνα
Carretta Carretta.
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ COSTA NAVARINO

8. Προστασία και
ανάδειξη του
φυσικού πλούτου
της Μεσσηνίας

7. Συμβολή στην
Απασχόληση όλο
το έτος

1. Ενίσχυση
τουριστικού
ρεύματος
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3. Δημιουργία
Κλίματος Νέων
Τουριστικών
Επενδύσεων

4. Επιμήκυνση
τουριστικής
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6. Στήριξη τοπικών
επιχειρήσεων
5. Στήριξη Τοπικής
Οικονομίας
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2. Ενίσχυση
της Ελκυστικότητας
και
Αναγνωρισιμότητας
της Μεσσηνίας

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επιτυχία μιας τουριστικής επιχείρησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
ικανότητά της να μοιράζεται τα οφέλη από τη λειτουργία της με την κοινωνία μέσα στην οποία αναπτύσσεται
και το εφαρμόζουμε στην Costa Navarino.
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

• Από το ξεκίνημα της κατασκευής το 2008 μέχρι και το 2014 η άμεση οικονομική επίδραση της Costa
Navarino στη Μεσσηνία εκτιμάται σε € 907.5 εκ.
• Για κάθε € 1 που ξοδεύεται στην Costa Navarino € 1.65 ξοδεύεται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.
• Οι διεθνείς αφήξεις το 2015 παρουσίασαν αύξηση 296% σε σχέση με το 2009 και το 2016 απέφεραν στη
Μεσσηνία € 17,5 εκ.
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Πηγή: Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ), Μελέτη, Ιαν. 2015

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Στόχος μας είναι το 70% των εργαζομένων μας να προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.
• Κατά την περίοδο υψηλής πληρότητας η Costa Navarino παρέχει 1.200 θέσεις εργασίας.
• Για κάθε θέση εργασίας στην Costa Navarino δημιουργούνται 0,8 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

• 83% των προμηθευτών μας προέρχονται από την Ελλάδα ενώ 20% αυτών είναι επιχειρήσεις με έδρα τη
Μεσσηνία.
• Σε συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς έχουμε δημιουργήσει υψηλής ποιότητας προϊόντα υπό την
επωνυμία “Navarino Icons” και τοπικά κρασιά με την επωνυμία “Navarino Vineyards” που πωλούνταν σε
φημισμένα καταστήματα σε όλο τον κόσμο.
• Το ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνστανακόπουλου σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες
οργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης των τοπικών παραγωγών πάνω σε σύγχρονες μεθόδους βιολογικής
γεωργίας και σε θέματα προώθησης εξαγωγών.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

•

Σε συνεργασία με το Σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ υλοποιούμε από το 2010 εκτεταμένο πρόγραμμα για την
προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta Caretta στην παραλία Ρωμανού, ενώ σε συνεργασία με την
ΕΛ.ΕΡΠ.Ε. προγράμματα για την προστασία του Αφρικανικού Χαμαιλέοντα.

•

Συμβάλλουμε στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του φυσικού τοπίου της περιοχής υλοποιώντας ένα
από τα μεγαλύτερα προγράμματα μεταφύτευσης ελαιοδέντρων στην Ευρώπη. Στην παρούσα φάση του
έχουν ήδη μεταφυτευτεί 6,500 δέντρα που αναμένεται να ανέλθουν σε 16.000 με την ολοκλήρωση του
προγράμματος.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και την Ακαδημία Αθηνών
δημιουργήσαμε στη Μεσσηνία το Navarino Environmental Observatory (NEO) ένα
περιβαλλοντικό παρατηρητήριο αφιερωμένο στη μελέτη της κλιματικής αλλαγής και
των επιπτώσεων της στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Το Navarino Natura Hall είναι ένας μοναδικός περιβαλλοντικός, διαδραστικός
εκθεσιακός χώρος όπου οι επισκέπτες μας, αλλά και φοιτητές, μαθητές τοπικών
σχολείων και οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώνονται για τo μοναδικό φυσικό
πλούτο της Μεσσηνίας.
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ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συγκυρία όπου, σε παγκόσμιο επίπεδο, κυριαρχεί η πολιτική και οικονομική
αβεβαιότητα, η ανάγκη περαιτέρω δραστηριοποίησης του ιδιωτικού τομέα ως φορέα επενδύσεων και
επιχειρηματικής καινοτομίας που μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη
βασισμένη στις αρχές της βιωσιμότητας γίνεται ακόμα πιο επιτακτική.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΕΙΦΟΡΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Προστατευόμενες περιοχές, όπως η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, μπορούν να αποτελέσουν πυρήνες
επιχειρηματικής καινοτομίας με τη δημιουργία κυρίως μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων το αντικείμενο
των οποίων θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την προστασία των οικοσυστημάτων. Βιολογική γεωργία,
μεταποίηση, αειφόρος τουρισμός είναι μόνο μερικοί από τους τομείς που μπορούν να δραστηριοποιηθούν
τέτοιες επιχειρήσεις.
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ΑΚOΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ COSTA NAVARINO
Το παράδειγμα της Costa Navarino αποδεικνύει τις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες ενός τέτοιου
εγχειρήματος. Σήμερα ένας σημαντικός αριθμός τοπικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους
παραπάνω τομείς συνεργάζεται με την ΤΕΜΕΣ ως μέρος της εφοδιαστικής μας αλυσίδας, ενώ νέες επιχειρήσεις
δημιουργούνται λόγω της ανάπτυξης της περιοχής.
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ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ
Η δημιουργία τοπικών επιχειρηματικών δικτύων με τη συνδρομή και άλλων φορέων ιδιωτικού ή δημόσιου
χαρακτήρα, θα μπορούσε να βοηθήσει τις νέες επιχειρήσεις να διαχειριστούν καλύτερα τους επιχειρηματικούς
κινδύνους, να προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών διεκδικώντας μερίδιο σε νέες αγορές, να
διασφαλίζουν ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους και να ασκούν τον απαιτούμενο έλεγχο στην εφοδιαστική τους
αλυσίδα.
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Σας ευχαριστώ!
www.costanavarino.com

