Ταξίδι στο χρόνο με την Οικογένεια Καλλιμάνης

Αίγιο, 15 Ιανουαρίου 2013- Με μια νέα τηλεοπτική ταινία η εταιρία Καλλιμάνης κάνει το
ντεμπούτο της για το 2013. Πρόκειται για την απαρχή μιας νέας επικοινωνιακής προσέγγισης,
κύριο χαρακτηριστικό της οποίας αποτελεί η ζεστή και άμεση επικοινωνία της εταιρίας με το
καταναλωτικό κοινό.
Η νέα διαφημιστική ταινία μάς ξεναγεί στο παρελθόν της εταιρίας Καλλιμάνη, ένα παρελθόν
που χρονολογείται στο 1956 όταν ο Γεώργιος Καλλιμάνης με τον αδερφό του Θόδωρο έθετε
στο Αίγιο τα θεμέλια της οικογενειακής εταιρίας με αντικείμενο δραστηριότητας τις γεύσεις
της θάλασσας. Χάρη στην τεχνολογία two-and-a-half dimensional, οι συντελεστές της ταινίας
ανέπτυξαν μια τρίτη διάσταση στο φωτογραφικό αρχείο της οικογένειας Καλλιμάνη,
επιτρέποντας έτσι το ταξίδι της κάμερας μέσα στο χρόνο. Πρωταγωνιστές, ο αείμνηστος
ιδρυτής της Γεώργιος Καλλιμάνης, η σύζυγός του και σημερινή Πρόεδρος Βασιλική
Καλλιμάνη, τα δυο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας που είναι οι συνεχιστές τού
οράματος και σημερινοί Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, Ντίνα και Παναγιώτης Καλλιμάνης, καθώς
και αρκετοί από τους 150 εργαζομένους της εταιρίας.
«Η αγάπη για τις γεύσεις της θάλασσας, η βαθιά γνώση, η μακρόχρονη εμπειρία, η
εξειδίκευση αλλά και η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα αποτέλεσαν τα βασικά
συστατικά της επιτυχημένης πορείας της εταιρίας, συστατικά τα οποία αναδεικνύει το
σενάριο της ταινίας» αναφέρει ο Νίκος Βαβάκης, Creative Director της Soho Square, της
διαφημιστικής εταιρίας που υπογράφει την ταινία.
«Πρόκειται για μια σύγχρονη και επιτυχημένη εταιρία γεμάτη τρυφερές μνήμες από το
παρελθόν της και από τις ανθρώπινες αξίες που αυτό εκπροσωπούσε. Αξίες, τις οποίες
διατηρεί ζωντανές μέχρι και σήμερα» συνεχίζει ο κ. Βαβάκης. «Χάρη στην τεχνολογία
μπορέσαμε να ταξιδέψουμε μέσα στις φθαρμένες από το χρόνο φωτογραφίες της
οικογένειας, δίνοντας στο κοινό μια γεύση από την Ελλάδα του ’50, όταν η οικογένεια
Καλλιμάνη από το Αίγιο ξεκινούσε να κυνηγήσει το όραμά της».
Λεζάντες φωτογραφιών
Φώτο 1. Ο αείμνηστος Γεώργιος Καλλιμάνης, ιδρυτής της εταιρίας
Φώτο 2. Η κυρία Βασιλική Καλλιμάνη, σημερινή Πρόεδρος της εταιρίας, εργαζόμενη τότε ως
γραμματέας.
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Φώτο 3. Η Ντίνα και Παναγιώτης Καλλιμάνης, σημερινοί Εντεταλμένοι Σύμβουλοι της
εταιρίας, σε παιδική ηλικία περήφανοι για τις αποκριάτικες στολές τους που ήταν
εμπνευσμένες από τη θάλασσα.
Για τη διαφημιστική ταινία ( http://youtu.be/dZREwO-RD8I )
Πηγή έμπνευσης για το σενάριο αποτέλεσαν φθαρμένες φωτογραφίες της οικογένειας
Καλλιμάνη αλλά και χαριτωμένες ιστορίες που διηγήθηκε η Πρόεδρος από τα παιδικά χρόνια
των δυο Εντεταλμένων Συμβούλων της εταιρίας, Ντίνας και Παναγιώτη Καλλιμάνη. Τότε που
στις Απόκριες αντί για τις τυπικές στολές της κολομπίνας και του αρλεκίνου που ήταν στη
μόδα, τα παιδιά της οικογένειας φορούσαν περήφανα αποκριάτικες στολές εμπνευσμένες
από τη θάλασσα. Τότε, που στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο της οικογένειας, τα παιδιά
κρεμούσαν αστερίες, ιππόκαμπους και ξύλινα ψαράκια αντί για τις παραδοσιακές
χριστουγεννιάτικες μπάλες.
Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν εξολοκλήρου στο Αίγιο και κυρίως στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους ανθρώπους της.
Για τη δημιουργία και παραγωγή της ταινίας συνεργάστηκαν ο σκηνοθέτης Γιάννης
Χριστοφόρου και ο Compositor Ρουσσέλος Αραβαντινός, ενώ την ταινία επιμελήθηκε η
εταιρεία επικοινωνίας Soho Square και την παραγωγή πραγματοποίησε η εταιρεία
παραγωγής Boo.

Για τον ιδρυτή της εταιρίας, Γεώργιο Καλλιμάνη, και τη σημερινή Πρόεδρο της εταιρίας
Βασιλική Καλλιμάνη
Ο Γιώργος Καλλιμάνης προερχόταν από πολύτεκνη οικογένεια. Μεγάλωσε στην Βάλτα
Καλαβρύτων σε ένα περιβάλλον φτωχικό, αλλά με ισχυρές ηθικές αξίες. Είναι γνωστό ότι την
εποχή της κατοχής, οι γονείς του, οι οποίοι καλλιεργούσαν τη γη, προσέφεραν σε
συγχωριανούς αλλά και σε περαστικούς, μέρος από το λιγοστό φαγητό τους. Παράλληλα, στο
γειτονικό χωριό Δίγελα Καλαβρύτων, οι γονείς της Βασιλικής Παπαδοπούλου και μέλλουσας
γυναίκας του Γιώργου Καλλιμάνη, διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με την οικογένεια Καλλιμάνη
και μεγάλωναν τα 5 παιδιά τους, επίσης κάτω από αντίξοες συνθήκες και με εξίσου ισχυρές
ηθικές αξίες.
Το 1964 η Βασιλική Παπαδοπούλου προσλαμβάνεται από τον Γιώργο Καλλιμάνη και
αναλαμβάνει τα καθήκοντα της γραμματέως στο κατάστημα του Αιγίου. Το 1967
παντρεύονται και αποκτούν μαζί τέσσερα παιδιά.
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Το Νοέμβριο του 1989 ο Γεώργιος Καλλιμάνης πεθαίνει αιφνίδια σε ηλικία 54 ετών. Σ’ αυτήν
την εξαιρετική δύσκολη περίοδο τόσο για την επιχείρηση όσο και για την οικογένεια, τη θέση
του αναλαμβάνει η Βασιλική, η οποία δεν αρκείται στο να συντηρήσει απλώς την επιχείρηση
και τα τέσσερα παιδιά της, αλλά προχωρά αποφασιστικά στην ολοκλήρωση του έργου και
του οράματος που ξεκίνησε ο άντρας της.
Ο επιχειρηματίας Γεώργιος Καλλιμάνης
Ο Γεώργιος Καλλιμάνης ήταν μια έντονη, ηγετική προσωπικότητα, ένας χαρισματικός
επιχειρηματίας, εργασιομανής, πρωτοπόρος, δημιουργικός, εκρηκτικά ειλικρινής και
αφοπλιστικός, εξωστρεφής με ιδιαίτερο χιούμορ που δεν διαπραγματευόταν τις προσωπικές
του αξίες περί τιμιότητας και δικαιοσύνης.
Ιδιαίτερα ανθρώπινος και προστατευτικός με τους εργαζομένους του, εφάρμοσε άτυπα
συστήματα στήριξής τους με διάθεση δωρεάν προϊόντων σε τακτά χρονικά διαστήματα, με
επιπλέον χρηματικές αμοιβές σε περιόδους υψηλής απόδοσης, με χρηματικές ενισχύσεις για
τις σπουδές των παιδιών τους αλλά κυρίως με αμέριστη υποστήριξη σε προσωπικό επίπεδο
των ανθρώπων που δούλευαν κοντά του.
Παράλληλα, έντονο και σεμνό ήταν και το φιλανθρωπικό του έργο αφού βοηθούσε σε
σταθερή βάση συνανθρώπους και οικογένειες που είχαν ανάγκη και μάλιστα χωρίς να το
ξέρει κανείς, ούτε καν η ίδια του οι οικογένεια. Χαρακτηριστική ήταν η έκπληξη που
αισθάνθηκε η οικογένειά του όταν μετά τον θάνατό του πολλοί άνθρωποι πήγαν να τους
ευχαριστήσουν για όσα τους είχε επί χρόνια προσφέρει ο Γεώργιος Καλλιμάνης.
Για την εταιρία Καλλιμάνης
Με πάνω από μισό αιώνα εντατικής δουλειάς και με απόλυτη εξειδίκευση στον κλάδο των κατεψυγμένων
αλιευμάτων, η εταιρία Καλλιμάνης έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στην Ελλάδα στον κλάδο των
φρεσκοκατεψυγμένων αλιευμάτων. Η εταιρία έχει έδρα το Αίγιο και πανελλαδικό ίδιο δίκτυο πωλήσεων,
διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, 2 βιομηχανικές μονάδες παραγωγής, απασχολεί 150 άτομα
προσωπικό και πραγματοποιεί εξαγωγές εντός και εκτός Ευρώπης. Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε τη διεύθυνση facebook.com/kallimanis1956.
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