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OPENSEA 
 POWERBOATS SALES ●RENTAL ● SERVICE 
 



Η ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑ 

 
Η OPENSEA ειδικεφεται ςτθ μίςκωςθ ταχφπλοων ςκαφϊν αναψυχισ. Από το 2008 μζχρι ςιμερα, τα ςκάφθ 
μασ επιλζγονται είτε ωσ ςκάφθ αναψυχισ, είτε ωσ βοθκθτικά ςκάφθ ςε μεγαλφτερα yachts κακϊσ και ςτθ 
διοργάνωςθ καλαςςιϊν δραςτθριοτιτων ι ακλθμάτων. 
 Η τεχνογνωςία και θ πολυετισ εμπειρία μασ ςε ςυνδυαςμό με τθν επζνδυςι μασ ςε ιδιόκτθτα ςκάφθ μασ 
επιτρζπει να εγγυθκοφμε τθν άριςτθ κατάςταςι τουσ. Χάρθ ςτθν αγάπθ και το πάκοσ μασ για τθ κάλαςςα, 
είμαςτε ςε κζςθ να προςφζρουμε ολοκλθρωμζνεσ ποιοτικζσ υπθρεςίεσ και άμεςθ εξυπθρζτθςθ που 
ικανοποιεί και τισ υψθλότερεσ απαιτιςεισ! 

 



Η ΑΓΟΡΑ 
 
Ο δθμοφιλισ χαρακτιρασ και θ κακιζρωςθ των φουςκωτϊν ςκαφϊν, ωσ ςκάφθ αναψυχισ είτε ωσ βοθκθτικά 
ςκάφθ ςε μεγαλφτερα yachts, οφείλεται κυρίωσ ςτθν αμεςότθτα με το υγρό ςτοιχείο, ςτθν γριγορθ και 
αυξθμζνων δυνατοτιτων πλεφςθ και ςτθν αςφάλεια που προςφζρουν.  
Το μικρό βφκιςμα ςε ςυνδυαςμό με τθν ικανότθτα εφκολων και γριγορων ελιγμϊν διευκολφνει τθν προςζγγιςθ 
ςτουσ αναρίκμθτουσ μικροφσ όρμουσ και παραλίεσ των νθςιϊν μασ. Τα φουςκωτά ςκάφθ παραμζνουν ζτςι 
πρϊτα ςτθν προτίμθςθ του κοινοφ κακϊσ είναι προςαρμοςμζνα ςτισ απαιτιςεισ των Ελλθνικϊν Θαλαςςϊν και 
ςτθν μορφολογία τθσ πλοφςιασ ακτογραμμισ τθσ χϊρασ μασ.  



Ο ΣΟΛΟ 
 
Η OPENSEA πλιρωσ προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ τισ ςφγχρονθσ εποχισ εξαςφαλίηει μεγάλθ γκάμα 
καινοφργιων ταχφπλοων ςκαφϊν προσ ενοικίαςθ και προςφζρει τθ δυνατότθτα επιλογισ ςκάφουσ από τον 
ςφγχρονο και άρτιο ςτόλο φουςκωτϊν τθσ καλφπτοντασ εκ των προτζρων όλεσ τισ απαιτιςεισ.  
Ο ςτόλοσ μασ αποτελείται από ιδιόκτθτα φουςκωτά ςκάφθ όλων των κατθγόριων, που επιλζγονται με τισ 
υψθλότερεσ προδιαγραφζσ και εξοπλίηονται ςφμφωνα με τουσ αυςτθρότερουσ κανόνεσ αςφάλειασ και 
ναυτοςφνθσ.  
Η εταιρία μασ διαχειρίηεται επιλεγμζνα ςκάφθ ςυνεργατϊν και είναι ςε κζςθ να προςφζρει  προσ ενοικίαςθ 
fishing boats, powerboats και mini yachts! 
  



ΧΩΡΙ ΚΑΠΕΣΑΝΙΟ 
 

Δθμιουργιςτε ονειρεμζνεσ διακοπζσ ςτα ελλθνικά νθςιά με τον ςυνδυαςμό κάλαςςασ και φουςκωτοφ ςκάφουσ. 
Είναι απολφτωσ απαραίτθτο ο ναυλωτισ να είναι κάτοχοσ άδειασ χειριςτι ταχφπλοου ςκάφουσ προκειμζνου να 
μιςκωκεί το ςκάφοσ και να υπογραφεί το ςχετικό ναυλοςφμφωνο. Το ςκάφοσ και οι κινθτιρεσ ζχουν πλιρθ 
αςφαλιςτικι κάλυψθ. 
Τα ςκάφθ μποροφν να παραδοκοφν ςε οποιοδιποτε ςθμείο επικυμοφν οι πελάτεσ ςασ από το προςωπικό μασ.  
Πριν τον απόπλου γίνεται αναλυτικι  παρουςίαςθ  τθσ λειτουργίασ ςκάφουσ και των θλεκτρονικϊν μζςων 
πλοιγθςθσ. 
 
 

 



ΜΕ ΚΑΠΕΣΑΝΙΟ 
 
Οι πελάτεσ μασ μποροφν να απολαφςουν και τθν πολυτζλεια που προςφζρει ζνα ταχφπλοο ςκάφοσ με 
καπετάνιο. Αυτι θ πολυτελισ υπθρεςία κάνει τθ χριςθ του ςκάφουσ πραγματικι διαςκζδαςθ, αφοφ αφινει 
κάκε ευκφνθ ςτον καπετάνιο χαρίηοντασ ςτον πελάτθ αξζχαςτεσ ςτιγμζσ χαλάρωςθσ! Ο καπετάνιοσ 
αναλαμβάνει εξολοκλιρου τισ ανάγκεσ του ςκάφουσ (ανεφοδιαςμό με καφςιμα και νερό, αγκυροβόλιο, 
κακαριότθτα κ.λπ.) και οργανϊνει το θμεριςιο πρόγραμμα ςε ςυνεννόθςθ με τον ναυλωτι. 

Επίςθσ, τα ςκάφθ μασ προςφζρονται για καλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ (ςκι, tubes κ.α.) και θ εταιρία μασ μπορεί 
να διακζςει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό εφόςον ηθτθκεί. 

 
 

 
 

 



ΗΜΕΡΗΙΕ ΕΚΔΡΟΜΕ  
 

Η OPENSEA προςφζρει τθ δυνατότθτα μονοιμερων εκδρομϊν νθςιά του Αργοςαρωνικοφ και τισ  κοντινζσ 
Κυκλάδεσ. Οι εκδρομζσ ζχουν ςχεδιαςτεί και είναι προςαρμοςμζνεσ να καλφπτουν ακόμα και τισ πιο 
εξειδικευμζνεσ απαιτιςεισ. Προςφζρουμε μεγάλθ γκάμα πικανϊν προοριςμϊν για ολοιμερεσ εξορμιςεισ 
ι κοντινζσ αποδράςεισ μιςισ θμζρασ.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλθκϊρα καλάςςιων δραςτθριοτιτων, επίςκεψθ αρχαιολογικϊν χϊρων, 
ςτάςθ για φαγθτό ςε επιλεγμζνα εςτιατόρια, ελεφκερο χρόνο για περιιγθςθ. 

Η αναχϊρθςθ και θ επιςτροφι γίνεται από τισ εγκαταςτάςεισ μασ ι από επιλεγμζνα ςθμεία. Το προςωπικό 
του ςκάφουσ αναλαμβάνει τθν τιρθςθ του προγράμματοσ και τθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο. 
 



ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΕΙΣΕ 
 

• Τα ςκάφθ μασ περνοφν κακθμερινά από αυςτθρό τεχνικό ζλεγχο πριν τθν παράδοςθ  ςτον πελάτθ, ϊςτε  να 
ελαχιςτοποιιςουμε τθν πικανότθτα απρόοπτων καταςτάςεων. 

• Δίνουμε πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτο κομμάτι που αφορά τθν αςφάλεια των επιβατϊν κακϊσ επίςθσ και ςτθν 
εξυπθρζτθςθ οποιαδιποτε ηθμιάσ μπορεί να προκλθκεί. 

•  Μποροφμε να εγγυθκοφμε τθν καλι λειτουργία των ςκαφϊν μασ και παρζχουμε τθ δυνατότθτα 
άμεςθσ  αντικατάςταςθσ ςκάφουσ, αν παρατθρθκεί κάτι  διαφορετικό από τισ προδιαγραφζσ που κζτουμε.  

•  Προςφζρουμε εξειδικευμζνεσ  υπθρεςίεσ εξαιρετικά προςαρμοςμζνεσ ςτισ υψθλζσ απαιτιςεισ των 
πελατϊν μασ. 

• Πρωταρχικό μασ μζλθμα είναι να παρζχουμε αξιοπιςτία και ςυνζπεια εξαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα ταχφτθτα 
και άριςτθ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν μασ. Όλα αυτά ςυνδυάηονται με ικοσ, εντιμότθτα και ςεβαςμό ςτουσ 
ςυνεργάτεσ μασ. 

• Σασ Υποδεχόμαςτε με τιμζσ που κάνουν προςιτι τθν υψθλι ποιότθτα των υπθρεςιϊν μασ.  
 

 



ΠΡΟΘΕΣΕ ΑΞΙΕ 
Βαςικι μασ επιδίωξθ είναι θ ςυνεχισ εξζλιξθ των υπθρεςιϊν που προςφζρουμε και θ διαςφάλιςθ του υψθλοφ 
επιπζδου ποιότθτασ τουσ. Η εταιρία μασ ςυνεχϊσ επενδφει ςτθν αγορά καινοφργιων ςκαφϊν και αναηθτά λφςεισ 
προκειμζνου να καλφπτει τισ ανάγκεσ κάκε ςυνεργαςίασ.  
 

Κάκε κετικό ςχόλιο και κάκε ευχαριςτθμζνοσ πελάτθσ αποτελοφν για εμάσ επιβράβευςθ των προςπακειϊν μασ 
και ςαφζσ δείγμα ότι θ ρότα που ζχουμε χαράξει είναι προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ. Εμπνευςτζσ του οράματοσ 
τθσ OPENSEA είναι οι ίδιοι οι πελάτεσ τθσ!! 
 


