
   

  

 

 
Η Mastercard και ο Όμιλος Panas Sophisticated Hospitality, επεκτείνουν 

την συνεργασία τους!  

Μοναδικά προνόμια για τους κατόχους καρτών Mastercard® στα  
Zonars, City Bistro, Bar de Theatre, Island και Salon de Bricolage. 

Η Mastercard και ο Όμιλος Panas Sophisticated Hospitality, επεκτείνουν την ήδη επιτυχημένη 
συνεργασία τους και προσφέρουν τη δυνατότητα στους κατόχους καρτών Mastercard να ζήσουν 
μοναδικές στιγμές,  σε όποιο χώρο του Ομίλου κι αν επιλέξουν.  

Τα τελευταία έξι χρόνια, οι κάτοχοι καρτών Mastercard είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ξεχωριστά 
προνόμια τόσο στο Island Club Restaurant, όσο και το Salon de Bricolage του Ομίλου Panas Sophisticated 
Hospitality. Φέτος, η συνεργασία με τον Όμιλο Panas, ολοκληρώνεται με τους χώρους του Zonars, City 
Bistro και Bar de Theatre! 

Συγκεκριμένα, τα προνόμια των κατόχων καρτών Mastercard στους χώρους του Panas Sophisticated 
Hospitality έχουν ως εξής: 

 Zonars & City Bistro: Με χρήση οποιασδήποτε κάρτας Mastercard για γεύμα, οι κάτοχοι 
απολαμβάνουν ένα complimentary cocktail από τον κατάλογο. 

 Bar de Theatre: Με χρήση οποιασδήποτε κάρτας Mastercard για κατανάλωση ποτών (άνω των 
€50), οι κάτοχοι απολαμβάνουν ένα complimentary cocktail από τον κατάλογο. 

 Salon de Bricolage: Με χρήση premium κάρτας Mastercard (Gold Mastercard, Platinum 
Mastercard και World Mastercard), μέχρι και τις 30 Απριλίου 2017, οι κάτοχοι απολαμβάνουν 
ένα complimentary cocktail, ενώ οι κάτοχοι των παραπάνω καρτών έχουν την ευκαιρία να 
γευτούν και ένα ειδικά σχεδιασμένο για αυτούς Mastercard Priceless Menu, που αποτελείται 
από τρία πιάτα και wine list.  

 Island Club Restaurant: Με χρήση premium κάρτας Mastercard (Gold Mastercard, Platinum 
Mastercard και World Mastercard) για γεύμα στο Island Restaurant, οι κάτοχοι απολαμβάνουν 
ένα complimentary cocktail από τον κατάλογο. Παράλληλα, με χρήση όλων των παραπάνω 
καρτών στο Club, προσφέρονται shakers με δροσερά shots.  

Η Ιωάννα Μίγγου, Marketing Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε σχετικά: 
«Πιστοί στη φιλοσοφία μας να δημιουργούμε εμπειρίες ανεκτίμητης αξίας για τους κατόχους καρτών 
Mastercard, επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τον Όμιλο Panas Sophisticated Hospitality.  Σε αυτό το 
πλαίσιο, δίνουμε τη δυνατότητα στους κατόχους καρτών Mastercard να συνδυάσουν την υψηλή ποιότητα 
των υπηρεσιών και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα των χώρων του Ομίλου, με τα μοναδικά προνόμια που 
σχεδίασε η Mastercard». 

Εκπροσωπώντας το Panas Sophisticated Hospitality, ο κ. Χρύσανθος Πανάς δήλωσε: «Η επιτυχημένη 
συνεργασία του Ομίλου μας με τη Mastercard, αποτελεί εγγύηση για ξεχωριστές βραδιές για τους 
πελάτες μας, καθώς στο επίκεντρό μας βρίσκονται πάντα η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας και η 
προσφορά μοναδικών εμπειριών». 
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Σχετικά με την Mastercard 

Η Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες πληρωμών και τεχνολογίας σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του πιο γρήγορου δικτύου επεξεργασίας συναλλαγών παγκοσμίως, μέσω 

του οποίου διασυνδέει καταναλωτές, εμπόρους, τράπεζες, κυβερνητικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις σε περισσότερες από 210 

χώρες και γεωγραφικές περιοχές. Τα προϊόντα και οι λύσεις της Mastercard κάνουν τις καθημερινές εμπορικές συναλλαγές – 

όπως τα ψώνια, τα ταξίδια, τη διαχείριση μιας επιχείρησης και των οικονομικών της – πιο εύκολες, πιο ασφαλείς και πιο 

αποδοτικές για όλους. Παρακολουθείστε τα νέα μας στο Twitter @MastercardNews, ακολουθήστε μας στο Facebook 

facebook.com/MastercardGreece και στο Instagram Instagram.com/MastercardGR, συζητείστε μαζί μας μέσα από το Cashless 

Conversations Blog και εγγραφείτε εδώ για τα τελευταία νέα μας. 
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