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Ν.Χαραλάµπους: Στόχος η αύξηση των µεριδίων αγοράς της Cyta Ελλάδος σε
όλες τις υπηρεσίες
Για τα σχέδια της Cyta Ελλάδος και τη στρατηγική του οµίλου προκειµένου να αναταπεξέλθει
στις προκλήσεις και το σκληρό αναταγωνισµό που παρουσιάζει η ελληνική αγορά
τηλεπικοινωνιών µιλά σε συνέντευξή του στο sofokleousin.gr o ο κ. Νίκος Χαραλάµπους νέος
Γενικός Διευθυντής της Cyta Ελλάδος.
Η αγορά τηλεπικοινωνιών είναι από αυτές που χτυπήθηκαν ιδιαίτερα από την οικονοµική
κρίση που µαστίζει τη χώρα µας τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά, η Cyta αναπτύσσεται
συνεχώς προσφέροντας νέες υπηρεσίες στους πελάτες της. Ποιο είναι το µυστικό της
πορείας της Cyta στα χρόνια που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά;
Διαφοροποιηµένη τοποθέτηση και στρατηγική, µελετηµένες κινήσεις, ευέλικτα προϊόντα που
προσαρµόζονται στις ανάγκες κάθε χρήστη, τεχνολογίες νέας γενιάς, εµπειρία 50 και άνω ετών, εστίαση
στον πελάτη και στην εξυπηρέτηση του. Με µία φράση σας έδωσα κάποια από τα στοιχεία της
στρατηγικής που µας οδήγησαν στην καταγραφή των αριθµών που «φωτογραφίζουν» τη σηµερινή Cyta
Ελλάδος.
Συγκεκριµένα, συνδροµητική βάση που αγγίζει τους 330.000 πελάτες, µερίδιο αγοράς στο 17% ανάµεσα
στους εναλλακτικούς παρόχους και στο 10% στο σύνολο του κλάδου ευρυζωνικών συνδέσεων, σε επτά
µόλις χρόνια εµπορικής δραστηριοποίησης. Άλλο ένα στρατηγικό στοιχείο που µας χαρακτήρισε, καθόρισε
και συνεχίζει να καθορίζει την ανοδική µας πορεία είναι ο προσανατολισµός µας στην καινοτοµία.
Αυτό σε συνδυασµό µε την παρακαταθήκη της εµπειρίας και τεχνογνωσίας της µητρικής, έναν Οργανισµό
πρωτοπόρο στις τηλεπικοινωνίες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, µας κρατά το βλέµµα σταθερά
στραµµένο στο µέλλον.
Το αποτέλεσµα αυτής της τακτικής το βρίσκουµε συνεχώς µπροστά µας. Για να σας δώσω ένα παράδειγµα,
το δίκτυο οπτικών ινών µήκους 5.500 χιλιοµέτρων που έχουµε εγκαταστήσει στη χώρα υλοποιήθηκε, από το
σχεδιασµό του, εξολοκλήρου µε τεχνολογία νέας γενιάς, γεγονός που µας τοποθετεί σε πλεονεκτική θέση
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ψηφιακού πλαισίου, δίνοντάς µας σηµαντικό προβάδισµα και δυνατότητα
παραγωγής, µελλοντικά, βιώσιµων υπηρεσιών.
Για να συνοψίσω, ο προσεκτικός σχεδιασµός, η επικέντρωση στον κοινό στόχο, η πελατοκεντρική µας
φιλοσοφία, η εµπειρία και η διορατικότητα των ανθρώπων µας σε συνδυασµό µε την εφαρµογή
στρατηγικών διαφοροποίησης και καινοτοµίας είναι στοιχεία που συνθέτουν το DNA µας και έχουν
στηρίξει τη δυναµική µας πορεία.
Το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται έντονη κινητικότητα στον κλάδο σε επίπεδο
συνεργασιών και εξαγορών. Πιστεύετε ότι µια περαιτέρω συγκέντρωση είναι επιβεβληµένη
στην ελληνική αγορά;
Είναι αλήθεια ότι παρατηρείται έντονη κινητικότητα στον κλάδο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, κυρίως
ως αποτέλεσµα της τάσης σύγκλισης τεχνολογιών και υπηρεσιών που κυριαρχεί στις αγορές, της επιθυµίας
δηλαδή των πελατών να λαµβάνουν ποικιλία υπηρεσιών από έναν πάροχο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι
συνεργασίες και οι συµµαχίες που κατά καιρούς προκύπτουν είναι αναµενόµενο φαινόµενο ως προσαρµογή
των εταιρειών στη νέα τάξη πραγµάτων.
Ο Όµιλος Cyta κατάφερε όχι µόνο στην Κύπρο, όπου αποτελεί τον εθνικό οργανισµό τηλεπικοινωνιών του
νησιού, αλλά και στην Ελλάδα, όπου λειτουργεί ως εναλλακτικός πάροχος, να καταστεί εταιρεία
ολοκληρωµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Στην Ελλάδα αλλάξαµε ακόµη και τα δεδοµένα της αγοράς, προκειµένου να εντάξουµε στο χαρτοφυλάκιο
προϊόντων µας την Κινητή τηλεφωνία. Αυτό επιτύχαµε µέσω του διεθνώς αναγνωρισµένου, πρωτόγνωρου
ωστόσο για την Ελλάδα, µοντέλου του Full MVNO.
Μετά από αυτή την εξέλιξη η Cyta Ελλάδος έγινε ο πρώτος πάροχος τετραπλών υπηρεσιών (internet,
σταθερής, κινητής, τηλεόρασης) µε ενιαίο εµπορικό σήµα. Αυτό µας χαρίζει µία εξαιρετική δυναµική,
καθώς µας τοποθετεί σε πλήρη εναρµόνιση µε την κυρίαρχη τάση της εποχής για σύγκλιση υπηρεσιών, ενώ
µας δίνει παράλληλα και τη δυνατότητα να διατηρούµε τη διαφοροποίησή µας στην αγορά, προσφέροντας
σηµαντικά οφέλη στους συνδροµητές µας από το συνδυασµό των υπηρεσιών.
Δεδοµένων των µέχρι τώρα κινήσεων, ποια είναι τα µελλοντικά σχέδιά σας για την
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ανάπτυξή σας; Εξετάζετε πιθανές επιχειρηµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται λόγω της
κρίσης; Θα επικεντρωθείτε στη βελτίωση των υπηρεσιών, την αύξηση των πελατών κ.λπ.;
Αδιαµφισβήτητα κάθε κρίση φέρνει και ευκαιρίες. Ωστόσο, η δική µας πορεία, η οποία φέρει τη σφραγίδα
ενός Οµίλου µε πάνω από µισό αιώνα ιστορία, καθορίζεται από µελετηµένες κινήσεις και όχι ευκαιριακά
επιχειρηµατικά ανοίγµατα.
Με τη σκληρή δουλειά και το ζήλο των προκατόχων µου και του προσωπικού µας η Cyta Ελλάδος, µέσα σε
µικρό χρονικό διάστηµα, αναδείχθηκε σε έναν βασικό και υπολογίσιµο πάροχο της ελληνικής αγοράς
τηλεπικοινωνιών.
Υπό τη δική µου πλέον διοίκηση, θα συνεχίσουµε να ενδυναµώνουµε τη θέση της Cyta Ελλάδος, τιµώντας
και διεκδικώντας καθηµερινά την εµπιστοσύνη που µας δείχνουν οι πελάτες µας, παρέχοντας αξιόπιστες
καινοτόµες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιµές.
Επιδιώκουµε την αύξηση των µεριδίων αγοράς σε όλες τις υπηρεσίες και την περαιτέρω εδραίωση της
µάρκας µας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Θέλουµε να είµαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης τους που δίνει
λύσεις όταν τον χρειάζονται.
Ιδιαίτερη µνεία θα ήθελα, πάντως, να κάνω στην προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων για ανάκαµψη
εν µέσω ενός πολύ δύσκολου οικονοµικού περιβάλλοντος. Διαθέτοντας, πλέον, ένα πλήρες πακέτο
υπηρεσιών κινητής, µπορούµε να παράσχουµε υψηλής αξίας λύσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για όλες
τις ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης, µεγάλης ή µικρής.
Πώς θα χρηµατοδοτήσετε τα επόµενα επενδυτικά σας βήµατα;
Ο Όµιλος Cyta έχει αναδειχθεί σε αξιόπιστο επενδυτή της χώρας και µάλιστα σε περίοδο όπου τα κεφάλαια
που εισέρρεαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό ήταν ελάχιστα. Απόδειξη αποτελούν η ανάπτυξη
εκτεταµένου ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών το οποίο καλύπτει το 70% του πληθυσµού της χώρας, η
εγκατάσταση ιδιόκτητων τεχνολογικά προηγµένων υποδοµών, συµπεριλαµβανοµένου ενός σύγχρονου
κέντρου δεδοµένων (data center) από τα πιο προηγµένα παγκοσµίως και πρότυπο για την ευρύτερη
γεωγραφική περιοχή, η απασχόληση άνω των 700 εργαζοµένων, η εγκατάσταση 26 ιδιόκτητων
καταστηµάτων και η λειτουργία στόλου οχηµάτων εξυπηρέτησης πελάτη.
Παράλληλα, συνεχίζουµε να εντοπίζουµε και να αξιοποιούµε νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες, όπως γίνεται
µε την επέκταση του δικτύου µας σε περιοχές µε υψηλή τουριστική δραστηριότητα όπως η Ελούντα,
παρέχοντας οπτική ίνα µέχρι τα κτίρια για να υποστηρίξουµε αποτελεσµατικά το ισχυρότερο προϊόν της
χώρας, τον τουρισµό.
Πρόσφατα ο Όµιλος ανακοίνωσε µία σηµαντική επενδυτική εξέλιξη, την ανάπτυξη νέου ιδιόκτητου
υποθαλάσσιου συστήµατος, µεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, τον KIMONA. Αυτή η εξέλιξη επιτρέπει στον
Οργανισµό να αξιοποιήσει πλήρως τα εθνικά και διεθνή δίκτυα του σε ένα κοινό µέτωπο Κύπρου-Ελλάδος
στον άξονα Μέσης Ανατολής-Βαλκανίων και να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, ως τηλεπικοινωνιακή γέφυρα µεγάλης γεωπολιτικής αξίας, µεταξύ Ανατολής και
Δύσης.
Με βάση λοιπόν τις επενδύσεις που γίνονται, θα έλεγα ότι το κύριο ερώτηµα σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες
µε υψηλές προοπτικές για τον Όµιλο Cyta δεν είναι το πώς θα αξιοποιηθούν, αλλά σε πιο βαθµό
διασφαλίζεται στη χώρα το κατάλληλο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που θα λειτουργήσει ως τείχος
προστασίας των επενδύσεων αυτών.
Πως κινείται το πελατολόγιο της εταιρείας; Ποιος είναι ο στόχος για την επόµενη χρονιά;
Αυτή τη στιγµή η πελατειακή µας βάση ξεπερνά τις 330.000 συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας και
διαδικτύου, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις κάθε µεγέθους που εµπιστεύονται τις υπηρεσίες µας και ο αριθµός
τους αυξάνεται. Βασικός στόχος για την επόµενη χρονιά είναι η αύξηση του πελατολογίου µας στις
υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς ολοκληρώσαµε το χαρτοφυλάκιο
υπηρεσιών Κινητής Συµβολαίου και εµπλουτίσαµε τις επιλογές για να ανταποκριθούµε στις ανάγκες
οικιακών και επιχειρηµατικών πελατών.
Εντός του 2016 θα συνεχίσουµε να διευρύνουµε τις υπηρεσίες µας, ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι ήδη
αναπτύσσουµε σειρά υπηρεσιών cloud που απευθύνονται στην ελληνική επιχείρηση και προσφέρουν τη
δυνατότητα χρήσης µέσω κινητών εφαρµογών (apps). Η Cyta Ελλάδος θέλει να στέκεται δίπλα στην
ελληνική επιχείρηση, ως ο βασικός συνεργάτης της στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες που
προκύπτουν σε ένα περιβάλλον αυξανόµενης σύγκλισης υπηρεσιών.
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