Hard Rock: Ανακοίνωσε την
κατάθεση
δεσμευτικής
προσφοράς για τη δημιουργία
καζίνο στο Ελληνικό
Την κατάθεση της δεσμευτικής προσφοράς για τη δημιουργία και
λειτουργία επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, ανακοίνωσε σήμερα
σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα, στο Hard Rock Café, ο πρόεδρος
της Hard Rock International και διευθύνων σύμβουλος της
Seminole Gaming Τζιμ Άλεν (Jim Allen).
Όπως ανέφερε, η αξία της επένδυσης εκτιμάται σε 1 δισ. ευρώ
και θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό,
τόσο από ξένες όσο και από ελληνικές τράπεζες. Σημείωσε δε ότι
τα ιδιωτικά κεφάλαια θα είναι της τάξης των 250 εκατ. ευρώ ενώ
μαζί με το καζίνο σχεδιάζεται να δημιουργηθούν συμπληρωματικές
υποδομές όπως ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο, εστιατόρια και
άλλοι χώροι αναψυχής.
«Η Αθήνα είναι μία πόλη που παραμένει διεθνής εδώ και 3.000
χρόνια. Η επένδυσή μας θα είναι είναι ένα έργο κόσμημα, με
σεβασμό στην τοπική κουλτούρα της χώρας και την εμπλοκή των
τοπικών παραγόντων. Έχουμε εμπειρία σε επιτυχημένα
επιχειρηματικά σχέδια και δεν θα σας απογοητεύσουμε. Η Αθήνα
είναι ένας προορισμός διεθνούς αναψυχής και πρέπει να έχει
δραστηριότητες αναψυχής όπως καζίνο» σημείωσε ο κ. Άλεν και
πρόσθεσε «στο μυαλό μας βρίσκεται ο διεθνής πελάτης. Αυτό που
θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι ένας πανευρωπαϊκός κόμβος
ψυχαγωγίας και φιλοξενίας στην Αθήνα».
Καθώς ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη και ο ανταγωνισμός
είναι μεγάλος, ο κ. ‘Άλεν στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου
παρουσίασε φωτορεαλιστική απεικόνιση του ξενοδοχείου που
περιλαμβάνεται στην επένδυση, ωστόσο παρέπεμψε στο άμεσο

μέλλον για περαιτέρω λεπτομέρειες του επιχειρηματικού σχεδίου.
Όπως ανέφερε «εάν η κυβέρνηση δώσει στην εταιρία την ευκαιρία
να κερδίσει τον διαγωνισμό εμείς διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε τις
προϋποθέσεις να ανταποκριθούμε οικονομικά με ένα ολοκληρωμένο
επενδυτικό σχέδιο άμεσα υλοποιήσιμο για τη δημιουργία στην
Αθήνα ενός χώρου πρώτης τάξεως σε παγκόσμια κλίμακα που θα
αποτελέσει πόλο έλξης τουριστών από όλο τον κόσμο.

«Σημαντική επένδυση για την Ελλάδα»
Ο κ. Άλεν τόνισε ότι η επένδυση στην Ελλάδα είναι πολύ
σημαντική καθώς θα δημιουργήσει ευκαιρίες εγκατάστασης
δευτερογενών επιχειρήσεων και θυγατρικών καταστημάτων
πολυεθνικών στη χώρα.
Όπως ανέφερε η επένδυση εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 3.000
νέες θέσεις εργασίας στις οικοδομικές εργασίες και περίπου
1.600 στις εγκαταστάσεις ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί σε
διάστημα 20 – 26 μηνών.
Αναφερόμενος στην Hard Rock International ο κ. Άλεν τόνισε ότι
με εγκαταστάσεις σε 74 χώρες όπου περιλαμβάνουν 188 Hard Rock
Cafes, 240 Rock Shops, 29 ξενοδοχείων και 11 καζίνο, αποτελεί
μία από τις πλέον αναγνωρισμένες εταιρείες παγκοσμίως.
Σημειώνεται ότι σήμερα ο κ. Τζιμ Άλεν πραγματοποιεί σειρά
συναντήσεων με εκπροσώπους του πρωθυπουργού και αρμόδιους
υπουργούς προκειμένου να τους παρουσιάσει το επιχειρηματικό
σχέδιο της εταιρείας για το καζίνο στο Ελληνικό.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση δύο νέων συλλεκτικών
ενθυμίων στη συλλογή της Hard Rock. Ο Μίκης Θεοδωράκης δώρισε
στην επιχειρηματικό όμιλο μια χειρόγραφη παρτιτούρα του από
ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του, «Την Άρνηση», το οποίο
μελοποιήθηκε το 1960 στο Παρίσι, σε ποίηση του νομπελίστα
Γιώργου Σεφέρη. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 1962 με τον
Γρηγόρη Μπιθικώτση, η οικογένεια του οποίου προσέφερε στη Hard
Rock International το αγαπημένο του κομπολόι.
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