Εκδοτικός οίκος Ψστογιός: εταιρική εσθύνη κι επιτειρηματική
πρόοδος

Με ηο δεύγορ Νίναρ και Θάνος Ψςσογιού μοιπαδόμαζηε μια θιλία ποηαμό. Εδώ
ζηο ηαξίδι μαρ ζηεν Οηηάβα!
Της Ιουστίνης Φραγκοφλη-Αργφρη
Είκαη πνιύ πεξήθαλε πνπ ηα βηβιία κνπ εθδίδνληαη ζηνλ εθδνηηθό νίθν
Ψπρνγηόο, θαζώο θέηνο εθηόο από ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ ωο εηαηξεία, ν νίθνο
Ψπρνγηόο αλαδείρζεθε ζε θύηηαξν ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ πνπ
ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ πιεζίνλ. Αμηνπνηώληαο ηελ εζηθή ηεο εηαηξηθήο επζύλεο κε
ηελ θακπάληα ηεο ζπγθέληξωζεο 10 ζεληο από ηελ πώιεζε θάζε βηβιίνπ, ν
εθδνηηθόο νίθνο Ψπρνγηόο πξνζέθεξε 200.000 επξώ ζε δηάθνξνπο
θηιαλζξωπηθνύο ζθνπνύο ζηελ Ειιάδα θαη ην εμωηεξηθό.
Παξάιιεια, ν εθδνηηθόο νίθνο Ψπρνγηόο ηελ πεξαζκέλε ρξνληά νξγάλωζε κηα
κεγάιε δηαθεκηζηηθή θακπάληα γηα ηα βηβιία ηνπ εληζρύνληαο ηελ αζζελνύζα
αγνξά ηωλ κέζωλ ελεκέξωζεο αιιά θαη πξνβάιινληαο ην πλεπκαηηθό πξνϊόλ πνπ
ιέγεηαη βηβιίν ζηα καδηθά κέζα κεηαθνξάο. Η θακπάληα ηνπ νίθνπ Ψπρνγηόο ζην
κεηξό θαη ηα ηξόιεϊ αλέδεημε ην βηβιίν δπλακηθά ζε ζρέζε κε ηα αλαιώζηκα
πξνϊόληα δηαθήκηζεο πνπ εθκαπιίδνπλ ηνπο θαηαλαιωηέο αιώλνληαο ην ρξόλν
θαη ην ρξήκα ηνπο. Τελ ίδηα ώξα ε θακπάληα ζηήξημε ην θέληξν ηεο Αζήλαο, πνπ
θαηάληεζε κηα ηξύπα από ηηο δηαδειώζεηο θαη ηνπο βαλδαιηζκνύο ηα ηειεπηαία
ηξία χρόνια.
Τνπο εθδόηεο κνπ Θάλν θαη Νίλα Ψπρνγηόο ηνπο γλώξηζα ην 2003 όηαλ ζηέγαζαλ
ην πξώην κνπ κπζηζηόξεκα κε ηίηιν «Πεηάεη, Πεηάεη ην Σύλλεθν». Εθηνηε αλ θαη
ρώξηζαλ γηα ιίγν θαηξό εθδνηηθά νη δξόκνη καο, δεζήθακε κε κηα πξνζωπηθή
θηιία πνπ είλαη πνηακόο.
Μέζα ζηα ρξόληα είδα ηελ εηαηξεία λα αλαπηύζζεηαη δξακαηηθά κέζα από ηελ
πξνώζεζε ηωλ Ειιεληθώλ θπξίωο βηβιίωλ. Τα ζηειέρε ηωλ εθδόζεωλ Ψπρνγηόο,
ηα νπνία αληξώζεθαλ αθνινπζώληαο ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο απνηεινύλ ηνλ
ππιώλα ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ, ελώ νη γόλνη Ψπρνγηνύ, ν Νίθνο έρεη αλαιάβεη ηελ
εµπνξηθή νξγάλωζε θαη ην µάξθεηηλγθ, ν πξωηόηνθνο Χάξεο Ψπρνγηόο
αζρνειίηαη µε ην ειεθηξνληθό βηβιίν θαη ε Πέλπ Ψπρνγηνύ ζα αλαιάβεη ηε
δηεύζπλζε ηνπ λένπ εθδνηηθνύ νίθνπ πνπ εηνηκάδεηαη γηα ηελ αγνξά ηεο
Τνπξθίαο.

Η λέα γεληά ηεο νηθνγέλεηαο Ψπρνγηνύ κε ηηο αξρέο ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο
ηνπ δεύγνπο Θάλνπ θαη Νίλαο Ψπρνγηνύ έρεη ξηρηεί ζηνλ αγώλα ηεο πξνώζεζεο
ηωλ βηβιίωλ ζε έλα άιιν επίπεδν πνπ απέρεη καθξάλ ηωλ κέρξη ζήκεξα
εθδνηηθώλ δνκώλ ηεο Ειιάδαο.
Εύρνκαη ην 2012 παξά ηηο δπζνίωλεο πξννπηηθέο ηεο παηξίδαο, λα ραξίζεη ζηνλ
εθδνηηθό καο νίθν, ζην αγαπεκέλν καο ζπίηη λένπο επηηπρείο νξίδνληεο.
Καλή επιτυχία πολυαγαπημένη οικογένεια!

