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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

MG Yachts δραστηριοποιείται στον τομέα του yachting για περισσότερα από τριάντα χρόνια και είναι το ενεργό 

όραμα της  κας Μαρίας Γκογκόση. Η εμπειρία και η γνώση που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, καθιερώνει 

την MG Yachts ως κορυφαία εταιρία ναύλωσης σκαφών αναψυχής, προσφέροντας μη επανδρωμένες, με skipper ή 

ακόμα και πλήρως επανδρωμένες ναυλώσεις σκαφών σε όλη την Ελλάδα. 

 

Αποστολή της εταιρείας μας  είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας εξατομικευμένες υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας, που σημαίνει, διαχείριση των ιδιωτικών κρουαζιέρων, είτε για διακοπές ή είτε για κάποια ειδική 

εκδήλωση που απαιτούν οι πελάτες μας πάντα με γνώμονα τις ανάγκες και απαιτήσεις τους. 

Μέσα από όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας στις Ενοικιάσεις και Αγοραπωλησίες Σκαφών Αναψυχής, είμαστε 

υπερήφανοι να έχουμε αποκτήσει  αξιοσημείωτες συνεργασίες με ένα διεθνές δίκτυο έμπιστων πρακτόρων από 

ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και χιλιάδες φίλους και πελάτες.  

 

Μέχρι στιγμής, η επιτυχία μας είναι η οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας που είναι 

αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και επιμονής στο να παρέχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες. Είμαστε υπερήφανοι για το 

μεγάλο αριθμό των επαναλαμβανόμενους πελατών και επισκεπτών.   

 

Η εμπιστοσύνη αυτή, μας  έδωσε την ώθηση ώστε να αναπτυχθούμε και να γίνουμε καλύτεροι και να συνεχίσουμε 

τις προσπάθειές μας για την επέκταση  των υπηρεσιών μας με νέες και καινοτόμες ιδέες. 

 

 Αρχή της εταιρίας μας είναι η αντιμετώπιση κάθε πελάτη σαν μοναδική οντότητα και η καλλιέργεια μίας 

μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης και σεβασμού. Αυτές οι ηθικές αξίες αποτελούν βασικό πυλώνα της εταιρίας 

μας.  

 Ενοικίαση  Μη επανδρωμένων Ιστιοπλοϊκών Σκαφών  

Ολόκληρος ο κόσμος απλώνεται μπροστά σας και βρίσκεται εκεί ώστε να τον ανακαλύψετε! Η αίσθηση της 

απόλυτης ελευθερίας. Περιηγηθείτε στις Ελληνικές θάλασσες με ασφάλεια  και ανακαλύψτε τις ομορφιές τις 

Ελλάδας μέσα από μία διαφορετική ματιά. Οι διακοπές με ιστιοπλοϊκό σκάφος σας δίνουν τη δυνατότητα να 

απολαύσετε τις πιο ξεχωριστές διακοπές μαζί με την οικογένεια σας ή τους φίλους σας. Κάθε μέρα και μία 

καινούργια παραλία, ένα καινούργιο νησί μία καινούργια ξεχωριστή εμπειρία. Η MG Yachts μπορεί να σας  παρέχει 

μη επανδρωμένα ιστιοπλοϊκά σκάφη εάν είστε ένας έμπειρος ιστιοπλόος ή με  κυβερνήτη για όλους εκείνους που 

είτε δεν έχουν την εμπειρία ή προτιμούν να επικεντρωθούν στις διακοπές τους ξένοιαστα και με απόλυτη 

ασφάλεια. 

 

 Πολυτελή πλήρως επανδρωμένα Μηχανοκίνητα ή Ιστιοπλοϊκά Σκάφη Αναψυχής,  

Φανταστείτε το εξής σενάριο... Διακοπές στα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου με ένα ιδιωτικό πλωτό ξενοδοχείο 5 

αστέρων! Όχι, δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας! Οι διακοπές με πολυτελή πλήρως  επανδρωμένα σκάφη 

αναψυχής μπορούν να σας δώσουν την δυνατότητα να απολαύσετε το παραπάνω σενάριο. Στυλ, πολυτέλεια, 

ελευθερία, ταχύτητα και  άνεση είναι κάποια από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτό τον τρόπο διακοπών. Εσείς 

το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να να απολαύσετε όσο το δυνατό περισσότερο τις διακοπές σας και από εκεί και 



πέρα όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το πλήρως επαγγελματικό πλήρωμα του κάθε σκάφους που είναι στην 

διάθεση σας, ώστε να κάνετε τις διακοπές σας ξεχωριστές. Σε όλα τα μηχανοκίνητα σκάφη υπάρχει ένα 

επαγγελματικό πλήρωμα το οποίο εξασφαλίζει ότι θα ταξιδέψετε με ασφάλεια και πολυτέλεια. 

 

 Διαχείριση Σκαφών Αναψυχής και Σύμβουλοι αγορών  

Το έμπειρο προσωπικό της MG Yachts βρίσκεται στην διάθεση σας για να σας συμβουλέψει να επενδύσετε τα 

χρήματα σας σωστά και να αποκτήσετε ένα επαγγελματικό σκάφος αναψυχής για ενοικιάσεις, στην οικονομικότερη 

τιμή. Σας συμβουλεύουμε ώστε να διαλέξετε τον καταλληλότερο εξοπλισμό για το σκάφος σας και το εντάσσουμε 

στον  στόλο μας, διασφαλίζοντας, την άψογη κατάσταση του σκάφους σας καθώς και την επαγγελματική του 

λειτουργία. Τα διαχειριστικά προγράμματα μας είναι πάντα πλήρως εξατομικευμένα πάνω στις ανάγκες του 

εκάστοτε πελάτη μας.  

 Πωλήσεις Σκαφών Αναψυχής   

Είτε σας ενδιαφέρει η πώληση ή  η αγορά ενός καινούργιου ή μεταχειρισμένου Ιστιοπλοϊκού ή Μηχανοκίνητου 

σκάφους στην Ελλάδα, η ομάδα μας είναι συνεχώς σε ετοιμότητα για να υποστηρίξει και να σας καθοδηγήσει, 

προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους για να σας παρουσιάσει με υπευθυνότητα τις καλύτερες ευκαιρίες 

που η αγορά σκαφών αναψυχής έχει να προσφέρει. 

 

 Ναυλώσεις Ειδικού Σκοπού 

(ειδικές εκδηλώσεις όπως γάμους, γαμήλια ταξίδια, εταιρικά ταξίδια, special event, ταξίδια κινήτρων, bachelor 

πάρτι και περισσότερο)  

Ο στόλος της εταιρίας μας (ιστιοπλοϊκά και  μηχανοκίνητα σκάφη, καταμαράν, motorsailer) 

βρίσκεται στην διάθεση σας και είναι ιδανικά για την διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων είτε εταιρικών είτε για 

κάποιο ιδιαίτερο γεγονός στη ζωή σας.  Είτε προτιμάτε να διοργανώσετε ένα πολυτελές event για να 

εντυπωσιάσετε τους πελάτες σας ή να ανταμείψετε τους υπαλλήλους σας είτε επιθυμείτε να γιορτάσετε μια 

ιδιαίτερη μέρα για εσάς με τους φίλους ή την οικογένεια σας. Για οιοδήποτε event και αν θέλετε να διοργανώσετε, 

η εταιρία μας μπορεί να το σχεδιάσει πλήρως βάση των αναγκών σας. Μια υπηρεσία 100% εξατομικευμένη πάνω 

στις απαιτήσεις σας. 

 

 

 


