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Σε μία ιδιαίτερη 

τοποθεσία σε 

απόσταση αναπνοής 

από την Αθήνα, 

φιλοξενούμε στους 

χώρους μας την 

εταιρική εκδήλωση 

που θα κάνει 

τη διαφορά. 

… Το Ypanema Seaside Food & Drinks εξειδικεyεται
στην ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ εταιρικων εκδηλωσεων που ξεχωριζουν!



eνας μυθικoς προορισμoς

Το Λουτράκι συνδυάζει όλα τα στοιχεία που συνολικά προσφέρουν στους επισκέπτες μία ολοκληρωμένη, 

μοναδική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις.

Στην πύλη της Μυθικής Πελοποννήσου βρίσκεται ο πανέμορφος Δήμος Λουτρακίου, 

ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα. 

Tο παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο με την απαράμιλλη φυσική ομορφιά που συνδυάζει μοναδικά βουνό και θάλασσα 

ενώ απέχει μόλις 80χλμ από την Αθήνα και το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.



ΜIα ειδυλλιακH τοποθεσIα

Με φόντο τη Λιμνοθάλασσα 

Ηραίου, το Ypanema 

αποτελεί το ιδανικό σκηνικό 

για τη διοργάνωση της 

εταιρικής σας εκδήλωσης.

Ηλιος, θάλασσα, ιστορία, 

αρχαιολογικά ευρήματα, θεματικά 

παιχνίδια, θαλάσσια σπορ, 

γαστρονομικές εμπειρίες είναι 

μερικά από τα βασικά στοιχεία που 

συνθέτουν ένα ξεχωριστό μείγμα για 

μια  ιδιαίτερη εμπειρία

ΥλικO ονεIρων! 



our services...



Dining events and experiences

Εταιρικό γεύμα

Impressive quality & professionalism!
Φιλοξενούμε εταιρικά γεύματα που μπορούν να συνδυαστούν με 

παρουσιάσεις, ομιλίες και παράλληλη υλοποίηση Team Building 

δραστηριοτήτων. Οι άνετοι χώροι μας μπορούν να διαμορφωθούν 

ανάλογα με τις απαιτήσεις της δικής σας εκδήλωσης, διαθέτοντας 

prive section ειδικά για την εξυπηρέτησή σας.  



Celebrate in style!
Διοργανώστε στο χώρο μας ένα 

εντυπωσιακό Gala Dinner για τον εορτασμό 

των ιδιαίτερων εταιρικών σας περιστάσεων.

Premium γαστρονομικές προτάσεις, 

θεματικός στολισμός & εξοπλισμός Gala, 

μουσική & φωτισμός, cocktails & open bar…

 και όλα αυτά με φόντο την μαγευτική 

Λιμνοθάλασσα Ηραίου.

Gala dinner

Dining events and experiences



Διοργάνωση γαστρονομικών events & wine tasting

Υπέροχα γαστρονομικά events μπορούν να φιλοξενηθούν στον χώρο μας, ενώ 
η άψογη οργάνωση και το ειδυλλιακό περιβάλλον θα τα στέψει με επιτυχία!

Dining events and experiences



sports
& teambuilding
activities



Διάθεση χώρου & διοργάνωση sports events
(θαλάσσιων σπορ, τοξοβολίας, trekking κ.α.)

sports & teambuilding activities



Διάθεση χώρων για διοργάνωση Team Building ή Incentive programs.

sports & teambuilding activities



Το ιδανικό μέρος για φιλοξενία και υλοποίηση προγραμμάτων Team Building που συνδυάζουν την ομαδική 
συνεργασία με την αναψυχή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις εκείνες που ενδυναμώνουν τις διαπροσωπικές 

σχέσεις των στελεχών και την σύσφιξη της ομάδας. 

Εστιάστε στην ομαδικότητα και τη διάδραση με μοναδικά activities δίπλα & μέσα στη θάλασσα! 
Η ομάδα μας θα φροντίσει να προτείνει στη διοργάνωση της εκδήλωσής σας όλα εκείνα τα στοιχεία 

που καθιστούν την τοποθεσία και το χώρο μοναδικά!

Building strong teams!

sports & teambuilding activities



conference
facilities...



conference facilities

Διάθεση χώρου για Product Launching

Διοργάνωση Θεματικών Events

Συνεδριακό set up χώρου



Το Ypanema μπορεί να φιλοξενήσει στους χώρους του θεματικές εκδηλώσεις, 
προωθητικές ενέργειες και παρουσιάσεις νέων προϊόντων ή υπηρεσιών. Αν αναζητάτε 

ένα ιδιαίτερο venue για μια ιδιαίτερη εκδήλωση επικοινωνήστε μαζί μας. 

Promote it your way !

conference facilities



Events that Impress! Watch our video... click here!

https://www.youtube.com/watch?v=NGhi2sev0Jg


Επικοινωνhστε μαζi μας!

Ακολουθhστε μας στα μeσα κοινωνικhς δικτyωσης

Ypanema Seaside Food & Drinks

Loutraki Greece, PO 20300

Tel. +302744023999

Email: info@ypanema.gr

www.ypanema.gr

Ελaτε να σχεδιaσουμε την εταιρικh σας εκδhλωση!

https://www.instagram.com/ypanemaloutraki/
https://www.facebook.com/Ypanema/
https://www.youtube.com/watch?v=IQHmwzH7tn8
https://www.linkedin.com/company/ypanema/

