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Περιηγηθείτε στις σελίδες μας και αφήστε 
την Ιdeales εμπειρία να σας ταξιδέψει στην απόλαυση!

Καλωσορίσατε στην Ideales, 
την εταιρία που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας!
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Τι  Κάνουμε  για  Εσάς

Το 1990 ξεκινά η μαγική ιστορία στον 100% ελληνικό Όμιλο Ideales.  Η αγάπη μας γι’ αυτή τη δουλειά, μέσα από 
την οποία προσφέρουμε χαρά και υγεία στους συνανθρώπους μας, είναι αυτή που συντέλεσε περισσότερο ώστε 
η πορεία μας να είναι συνώνυμη με την αριστεία, με την ποιότητα, με την καινοτομία και με την περιβαλλοντική 
υπευθυνότητα.

O Όμιλος Ideales είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ιδιωτικής και επαγγελματικής πισίνας (Piscines Ideales | the 
eco pool®) και spa (Ideales Spa), με εκτεταμένο Δίκτυο Καταστημάτων  και Συνεργατών. Παράλληλα επεκτείνεται 
δυναμικά στον κατασκευαστικό κλάδο (Ideales Κατασκευαστική) και στον τομέα των διακοπών υψηλού 
επιπέδου (Ideales Resort).

Προτεραιότητα μας εσείς, γι’ αυτό επενδύουμε στην άριστη οργάνωση, στην καινοτομία και στην ποιότητα.  
Αυτές μας οι δεσμεύσεις έχουν επιβραβευτεί σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, χαρίζοντας μας μια τιμητική 
προίκα διακρίσεων και βραβεύσεων.

Μόνο στη χώρα μας, έχουμε προσφέρει απόλαυση και χαλάρωση
σε πάνω από 13.500 χαρούμενους ιδιοκτήτες πισίνας 

και 1.700 ιδιοκτήτες σπα
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Έχουμε ένα Όραμα… να στοχεύουμε στη συνεχή 
πρόοδο, να αποτελούμε πρότυπο άσκησης 
επιχειρηματικότητας σεβόμενοι τον Άνθρωπο και το 
Περιβάλλον και να έχουμε ως καλύτερους Πρεσβευτές 
μας όλους όσους μας εμπιστεύονται.

Έχουμε μια Αποστολή… να προσφέρουμε μοναδικές 
στιγμές χαράς, ηρεμίας και υγείας, με απόλυτη 
αξιοπιστία μέσα από προϊόντα που διαρκούν στο 
χρόνο.

Έχουμε εφτά Αξίες…  καθημερινά εργαζόμαστε 
έχοντας ως θεμελιώδεις αξίες μας τις ειλικρινείς 
ανθρώπινες σχέσεις, τη συντροφικότητα, την 
αξιοπιστία, το σεβασμό, την ποιότητα, τη φιλοδοξία 
και το ήθος.

Αυτά είναι τα εφόδια που μας επιτρέπουν να σας 
προσφέρουμε πάντοτε το καλύτερο.  Τα εφόδια που 
μας επιτρέπουν να κάνουμε τη μεγάλη διαφορά. 

Όραμα, Αποστολή και Αξίες 
καθορίζουν το Μέλλον
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Επενδύσαμε 
στην  Ευτυχία  σας

Επενδύουμε διαρκώς στην ευτυχία σας, 
γι’ αυτό είμαστε πρωτοπόροι στις εταιρίες 
πισίνας παγκοσμίως. 

Στον Όμιλο Ideales σας προσφέρουμε 
καινοτόμα, αξιόπιστα και οικονομικά 
προϊόντα και υπηρεσίες. 

Προσφέρουμε διαχρονική ποιότητα, με 
μοναδικό στόχο το Υδάτινο Στοιχείο να μην 
σας προκαλεί προβλήματα, παρά μόνο να 
σας χαρίζει υγεία και χαμόγελα. 

Είμαστε εδώ για να κολυμπάτε …αντί να 
τρέχετε.  Είμαστε εδώ για να απογειώνουμε 
την ευεξία και την απόλαυση σας. 

Βουτήξτε κι εσείς στον υδάτινο κόσμο της 
Ideales, επιλέγοντας μια ζωή γεμάτη υγεία, 
χαρά και μαγεία …επιλέγοντας μια Ideales 
ζωή! 

Είμαστε εδώ για να κολυμπάτε 
…αντί να τρέχετε
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Επενδύσαμε σε ένα καλύτερο αύριο …ΣΗΜΕΡΑ!

Στην Ideales η περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κουλτούρας μας. 

Αναγνωρίζοντας την εξάρτηση που έχουμε από το πιο πολύτιμο συστατικό της επιτυχίας μας - το νερό, διασφαλίζουμε 
την ορθολογική του χρήση και συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην προστασία του.

Για να είστε υπερήφανοι για την επιλογή σας :

Στη συνέχεια, στα πλαίσια του έργου Think Green 
βραβευτήκαμε από το ΕΒΕΑ για τις φιλικές προς το 
περιβάλλον πρακτικές μας και για το γεγονός ότι 
η Piscines Ideales - the eco pool® είναι η μόνη, 
πιστοποιημένα, οικολογική πισίνα παγκοσμίως. 

Ο οικολογικός χαρακτήρας της τεχνολογίας μας 
πιστοποιήθηκε και το 2013, αποσπώντας το Bronze 
Award στην κατηγορία «Προϊόν Εξοικονόμησης Νερού» 
των Environmental Awards που διοργανώθηκαν µε την 
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.

Το 2008 η Ideales έκανε τη μεγάλη επανάσταση 
στο χώρο της πισίνας!  Η μοναδική τεχνολογία μας 
κατέκτησε το Βραβείο Οικολογικού Προϊόντος από 
τον ΠΑΣΕΠΠΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποκτώντας 
έτσι τον τίτλο Piscines Ideales - the eco pool®.

Για έξι συνεχείς χρονιές μας απονέμεται το Βραβείο 
Επιχειρηματικής Ηθικής Αριστείας BEE Award από 
τον οργανισμό European Business Ethics Network.

Είμαστε η μοναδική μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα 
που έχει διακριθεί -και μάλιστα επί 5 συναπτά έτη- στην 
εταιρική υπευθυνότητα με το δείκτη CR Index, ο οποίος 
αποτελεί κορυφαίο σημείο αναφοράς στην Ευρώπη.

Το 2018 βραβευθήκαμε και πάλι για τον οικολογικό 
μας προσανατολισμό και τις πράσινες πρακτικές μας σε 
προϊόντα και υπηρεσίες με την διάκριση «Eco Friend-
ly Franchise» που αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές 
περιβαλλοντικής πολιτικής των δικτύων franchise, στα 
πλαίσια του θεσμού Franchise Awards 2018.

Από το 2007 είμαστε μέλος του Δικτύου Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ από το 2008 έχουμε 
προσυπογράψει το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ 
(Global Compact Network).

Είμαστε υπερήφανοι που, με αίσθημα ευθύνης, 
προσφέρουμε στον Άνθρωπο, στην Κοινωνία και στο 
Περιβάλλον για ένα καλύτερο αύριο …ΣΗΜΕΡΑ!
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H Piscines Ideales - the eco pool® είναι η μόνη,   
πιστοποιημένα οικολογική πισίνα παγκοσμίως 

Περισσότερα για την Piscines Ideales - the eco pool® στο έντυπο «Κρυστάλλινα Νερά σε Κρυστάλλινο Περιβάλλον».
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Επενδύουμε διαρκώς στην ποιότητα των 
προϊόντων και των υπηρεσιών μας…

Στοχεύουμε πρωταρχικά στην υπέρβαση 
των προσδοκιών σας...

Καινοτομούμε προς όφελος σας με 
λύσεις οικονομικές και αξιόπιστες…

…γι’ αυτό είμαστε πρωτοπόροι στις 
εταιρίες πισίνας παγκοσμίως.  

Επενδύσαμε  στην  Ποιότητα  και  στην  Αξιοπιστία

Επιλέγουμε μόνο αξιόπιστα προϊόντα 
ασυναγώνιστης αξίας, γι’ αυτό από το 2006 
διακρινόμαστε συνεχώς ως Superbrand 
(εξέχουσα επωνυμία της ελληνικής αγοράς).

Διακριθήκαμε με το βραβείο «Most Innova-
tive Product» στα πλαίσια του θεσμού Fran-
chise Awards 2019, που αναδεικνύει τα πιο 
καινοτόμα προϊόντα,  λαμβάνοντας υπόψη 
τον σχεδιασμό, την τεχνολογία, τον τρόπο 
κατασκευής και παράδοσης, καθώς και την 
καθολική εξυπηρέτηση που τα συνοδεύει.

Το σύνολο των υπηρεσιών μας είναι 
πιστοποιημένο με ISO 9001 από το 2000.

Προσφέρουμε διαχρονική ποιότητα 
για να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας
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Για εμάς η θεωρία της Πελατοκεντρικής κουλτούρας γίνεται 
καθημερινά πράξη μέσα από το φιλότιμο, την υιοθέτηση 
σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και τη συνεχή εκπαίδευση. 

Οργανωθήκαμε για να απολαμβάνετε :

Το 2014 ξεχωρίσαμε πανελλαδικά με το Bronze Award στην 
κατηγορία «Εξυπηρέτηση Πελατών» των Sales Excellence 
Awards του Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος και της Boussias 
Communications.

Στα Sales Excellence Awards του 2015 αναγνωρίστηκε ξανά 
η Πελατοκεντρική μας φιλοσοφία, καθώς αποσπάσαμε το 
Bronze Award στην κατηγορία «Καινοτόμο Κατάστημα».  
Μάλιστα είμαστε η μόνη εταιρεία πανελλαδικά που 
βραβεύτηκε στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Έχουμε αναγνωριστεί από το European Foundation for Quality 
Management για την Επιχειρηματική μας Αριστεία. 

Μας έχει απονεμηθεί από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως 
Επιχειρήσεων η Αργυρή Διάκριση για την «Επίτευξη Αρχών 
Επιχειρηματικής Αριστείας» στα πλαίσια των Εθνικών 
Πιστοποιήσεων «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ».

Έχουμε κατακτήσει το βραβείο «Best Franchise Leader 
2012» που απονέμεται από το θεσμό των Franchise Awards 
στον ηγέτη του franchising.

Eπενδύσαμε  στην  Οργάνωση

Το μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης 
της Ideales, αποτελεί case study για 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις παγκοσμίως
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Επενδύσαμε  στον  Άνθρωπο

Οι ευτυχισμένοι Εργαζόμενοι φροντίζουν καθημερινά για την απόλυτη 
ευχαρίστηση σας :
Αν λοιπόν αισθάνεστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι, είναι επειδή απολαμβάνετε την ideales εξυπηρέτηση, κάτι 
που επιτυγχάνουμε επενδύοντας εμφατικά στο μεγαλύτερο μας πλεονέκτημα …τους αποτελεσματικότατους 
Εργαζομένους μας.

Εστιάζουμε στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων, στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς και σε μια 
κουλτούρα προσωπικής δέσμευσης που σκοπό έχει τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για εμάς τους ίδιους, 
αλλά κυρίως για εσάς.

Είμαστε κορυφαίος εργοδότης στην αγορά εργασίας, ώστε οι μοναδικοί Άνθρωποι μας να αποτελούν το κλειδί 
για ...την απόλυτη ευχαρίστηση σας.
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Διακρίσεις που μας γεμίζουν υπερηφάνεια :

Το 2009 βραβευθήκαμε ως Το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον Στην Ευρώπη (1η θέση The European Best-
workplace στις εταιρίες με 50 έως 500 εργαζόμενους). 

Για τρεις συνεχείς χρονιές κατακτήσαμε την 1η θέση ως η εταιρία που προσφέρει Το Καλύτερο Εργασιακό 
Περιβάλλον Στην Ελλάδα.

Το 2012 διακριθήκαμε για το Δείκτη Αντίληψης στην κατηγορία «Εργασιακά» του Θεσμού “Bravo” που 
διοργανώνει το QualityNet Foundation.  

Έχουμε αναδειχθεί δύο φορές “Best Franchise Workplace” στα Franchise Awards.

Θα παραμείνουμε ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, διότι απλούστατα 
«Ευτυχισμένοι Εργαζόμενοι σημαίνει Ευχαριστημένοι Πελάτες»
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Επενδύσαμε  στην  Ανταμοιβή  σας

Η Ideales σας προσκαλεί να απολαύσετε περισσότερα, να δοκιμάσετε περισσότερα και να εξοικονομήσετε 
περισσότερα χάρις στο privé Ideales Club, το πρόγραμμα αποκλειστικών προνομίων που ανταμείβει την 
εμπιστοσύνη των Πελατών μας.

Χάρη στα ειδικά προνόμια που εξασφαλίζουμε αποκλειστικά για τα μέλη του privé Ideales Club μέσω των 
συνεργασιών μας με διακεκριμένες επιχειρήσεις, οι Πελάτες μας απολαμβάνουν εκπτώσεις και άλλες παροχές 
σε ξενοδοχεία και spa centers, σε γυμναστήρια, σινεμά, εταιρίες yachting και auto-moto, ειδών εξοχής, camp-
ing κ.λπ.

«Κλειδί» για το privé Ideales Club είναι η ειδική κάρτα μέλους που μπορεί να προμηθευτεί δωρεάν κάθε 
Πελάτης μας, πραγματοποιώντας την εγγραφή του μέσα από τη φόρμα υποβολής στο www.Ideales.gr. 
Μπορείτε να επωφεληθείτε από τα μοναδικά προνόμια της όσο συχνά επιθυμείτε, επιδεικνύοντας απλά την 
κάρτα σας στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. 

Το privé Ideales Club είναι το διαβατήριο σας για ένα συναρπαστικό κόσμο 
αποκλειστικών προνομίων





https://www.facebook.com/PiscinesIdeales/
https://www.ideales.gr/
https://twitter.com/IdealesGroup
https://www.instagram.com/idealesgroup/?hl=el
https://www.youtube.com/user/IdealesGroup



