Αθήνα, 27 Μαΐου 2013
Η CELEBRITY INTERNATIONAL MOVERS στο παγκόσμιο ετήσιο συνέδριο κορυφαίων Διεθνών
μεταφορικών εταιρειών
Εκατοντάδες εκπρόσωποι Διεθνών μεταφορικών εταιρειών συμμετείχαν στο 62ο Ετήσιο
Συνέδριο FIDI στην Αθήνα
Η κορυφαία εταιρεία διεθνών μεταφορών και μετεγκατάστασης στην Ελλάδα, Celebrity
International Movers SA, για άλλη μια φορά ξεχώρισε στο ετήσιο συνέδριο κορυφαίων
μεταφορικών εταιρειών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Η Celebrity είναι μία από τις λίγες
μεταφορικές εταιρείες στην Ελλάδα που αποτελεί μέλος του FIDI (Fédération Internationale
des Déménageurs Internationaux), ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος διεθνής Οργανισμός
μεταφορικών εταιρειών παγκοσμίως.
Περισσότερα από 600 στελέχη κορυφαίων Διεθνών μεταφορικών εταιρειών παγκοσμίως
παρακολούθησαν το 62o ετήσιο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 16 Μαΐου
2013, στο Divani Apollon Resort στη Βουλιαγμένη. Όλοι οι συμμετέχοντες εκπροσωπούσαν
εταιρείες που είναι μέλη του οργανισμού FIDI οι οποίες διαθέτουν διαπιστευμένα πρότυπα
μεταφοράς FIDI FAIM. Η Celebrity κατέχει το πιστοποιητικό FIDI FAIM PLUS, από το 1997, από
την Ernst and Young Βελγίου αφού ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις 200 καθορισμένες
απαιτήσεις που επικεντρώνονται σε διαδικασίες καθώς επίσης και στην εξυπηρέτηση πελατών.
Το πιστοποιητικό FAIM PLUS αποτελεί το ανώτατο πιστοποιητικό ποιότητας υπηρεσιών στον
κλάδο των μεταφορών.
«To φετινό συνέδριο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία συμβάλλοντας τόσο στην
ενίσχυση των σχέσεων και των συνεργασιών μας με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στο
διεθνή χώρο, όσο και στη δημιουργία νέων», δήλωσε η κα Κατερίνα Χρυσοβέργη,
Διευθύνουσα Σύμβουλος της Celebrity International Movers SA. «Ειδικά τώρα που η χώρα μας
διανύει μια δύσκολη περίοδο, η ανάγκη για παροχή υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας γίνεται
ακόμα πιο επιτακτική. Η εταιρεία μας ως μέλος του οργανισμού FIDI εγγυάται και διασφαλίζει
την παροχή άριστης ποιότητας».
Αναδεικνύοντας την Ελλάδα
Με στόχο την ανάδειξη της ελληνικής ομορφιάς αλλά και της περίφημης ελληνικής φιλοξενίας
η Celebrity συνδιοργάνωσε, με μεγάλη επιτυχία, τη Μεσογειακή βραδιά μαζί με άλλες
εταιρείες της Μεσογείου που είναι μέλη του Οργανισμού. Επίσης, πρόσφερε τη δική της
«Μυθική Ελληνική Βραδιά στη Θάλασσα και τα Αστέρια» στο Μικρολίμανο του Πειραιά, όπου
καλωσόρισε τους εκπροσώπους Διεθνών Μεταφορικών Εταιρειών στη χώρα μας και ανέδειξε
το μοναδικό ελληνικό τρόπο διασκέδασης.

Η εταιρεία συνέβαλε στη διοργάνωση ποδηλατοδρομίας 50 χλμ από τη Βουλιαγμένη μέχρι το
Σούνιο καθώς και την ξενάγηση στον αρχαίο ναό του Ποσειδώνα.
Όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε η κα Χρυσοβέργη «Το συνέδριο ήταν και μια ευκαιρία να
αναδειχθεί η ομορφιά της Ελλάδας μας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε παγκόσμιο
επίπεδο. Οι συνεργάτες μας έμειναν πραγματικά εντυπωσιασμένοι από τη χώρα μας και
έφυγαν με την πρόθεση να επιστρέψουν και πάλι. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και
ικανοποιημένοι που τελικά το συνέδριο αυτό στάθηκε αφορμή για την ενίσχυση τόσο του
κλάδου μας όσο του τουρισμού στη χώρα μας».
Αναφορικά με την Celebrity International Movers S.A.
Η Celebrity International Movers S.A. ιδρύθηκε το 1986 και προσφέρει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες διεθνούς μεταφοράς (door to door) και μετεγκατάστασης (relocation services) σε
παγκόσμιο επίπεδο. Οι υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν συσκευασία, αποθήκευση,
τελωνειακές διαδικασίες, ασφάλιση. Η Celebrity επίσης εξειδικεύεται στις μεταφορές
επαγγελματικής στέγης, αντικών και έργων τέχνης, κατοικίδιων και ανταλλακτικών πλοίων.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.celebrity.gr ή επικοινωνήστε με την κα
Marissa Tejada Benekos ή την κα Τάνια Χίου στο 210-2720106.

