Site: http://www.bankingnews.gr/
Publication date: 26/01/2017 00:14
Alexa ranking (Greece): 524
Alexa ranking (Cyprus): 3182
Alexa ranking (UK): 0

http://www.bankingnews.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%C

CEO της Cyta Ελλάδος στο bankingnews: Αξία µας η ευχαρίστηση των πελατών –
Προσφέρουµε λύσεις
«Η διαδικασία ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή αποτελεί ενέργεια στο πλαίσιο της
περαιτέρω ενίσχυσης της επιχειρηµατικής θέσης στην Ελλάδα»
Ο Ανώτερος Διευθυντής Εµπορικών Υπηρεσιών Cyta Κύπρου και Διευθύνων Σύµβουλος Cyta
Ελλάδος, κ. Γιάννης Κουλίας απαντά σε κρίσιµες ερωτήσεις που του έθεσε το bankingnews.
Το ανώτερο στέλεχος και διευθύνων σύµβουλος της Cyta Ελλάδος µιλά για τα πλεονεκτήµατα της
εταιρείας έναντι του ανταγωνισµού.
Ο ρόλος του στρατηγικού επενδυτή όπως και για τα σχέδια της εταιρείας µέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
Η συνέντευξη έχει ως εξής:
Bankingnews: Πρόσφατα υπήρξαν ανακοινώσεις στην Κύπρο για τη Cyta Ελλάδος. Αυτές οι
ανακοινώσεις έχουν προκαλέσει κινητικότητα στην πελατειακή σας βάση; Γιατί να
παραµείνει κάποιος συνδροµητής στη Cyta;
Γιάννης Κουλίας: Αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως το συνδροµητή, στη σχέση του µε την εταιρεία που έχει
επιλέξει, είναι να λαµβάνει ποιοτική υπηρεσία στην πλέον ανταγωνιστική τιµή.
Αυτός είναι ένας απαιτητικός συνδυασµός που έχει καταφέρει να προσφέρει πολύ επιτυχηµένα η Cyta, από
το ξεκίνηµά της µέχρι και σήµερα.
Τον πελάτη πέρα από τη µετοχική σύνθεση µίας εταιρείας και την όποια κινητικότητα που παρατηρείται σχεδόν σε όλους του κλάδους στην Ελλάδα - τον ενδιαφέρει καθαρά η υπηρεσία και το προϊόν που παίρνει
και βεβαίως η ικανοποίηση από την εταιρεία µε την οποία συνεργάζεται.
Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της Cyta που την ανέδειξαν και την τοποθέτησαν ισότιµα
απέναντι στον ανταγωνισµό, είναι η προσπάθεια διατήρησης των τιµών της στα χαµηλότερα δυνατά
επίπεδα, µε την ταυτόχρονη προσφορά αξιόπιστων υπηρεσιών επικοινωνίας. Σύµφωνα µε σχετική Έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Broadband Internet Access Cost, 2015), η Cyta είναι ο πιο οικονοµικός πάροχος
ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό το οποίο αναδεικνύει την υψηλή αξία υπηρεσίας σε σχέση µε την τιµή
(value for money), αποτελεί παράλληλα και συµπέρασµα δικής µας ποιοτικής έρευνας και µία ισχυρή
ιδιότητα της αντίληψης που έχουν οι πελάτες µας για τη Cyta Ελλάδος.
Για να απαντήσω εν κατακλείδι στο ερώτηµά σας, σε µία εποχή οικονοµικής δυσχέρειας, τα νοικοκυριά
εκτιµούν τα πλεονεκτήµατα που παίρνουν όταν οι χαµηλές τιµές συνδυάζονται µε σηµαντικά ποιοτικά
χαρακτηριστικά: η προσωπική σχέση µε τον πελάτη, η άµεση ανταπόκριση στις ανάγκες του, η
ολοκληρωµένη επαγγελµατική και ανθρώπινη εξυπηρέτηση και η συνολική υποστήριξη.
Η συνεχής επένδυση της Cyta Ελλάδος στις δυνάµεις αυτές ενισχύει συνεχώς το θετικό word of mouth για
την εταιρεία, κάτι που είναι ανεξάρτητο από τις όποιες µελλοντικές εξελίξεις στη µετοχική σύνθεση.
Bankingnews: Δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα το γεγονός ότι κάποιος επενδυτής θα
έχει ως συνοµιλητή ένα Κράτος, γεγονός που µπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στην
όλη διαδικασία λόγω της σχετικής γραφειοκρατίας;
Γιάννης Κουλίας: Είναι λογικό οι διαδικασίες ενός Κράτους να είναι πιο σύνθετες αυτό όµως δεν αποτελεί
αποτρεπτικό παράγοντα.
Πρόκειται για απαραίτητες ενέργειες οι οποίες έχουν στόχο τη διαφάνεια και την ακεραιότητα και αυτό
προφανώς λειτουργεί προς το συµφέρον και των δυο πλευρών.
Υπάρχουν άλλωστε πολλά παραδείγµατα εταιρειών, παγκοσµίως όπου κύριος µέτοχός τους ήταν το κράτος
και αντίστοιχες διαδικασίες ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία.
Bankingnews: Σε τι τροχιά βρίσκεται η εµπορική σας πολιτική, σε συνέχεια των παραπάνω
ανακοινώσεων; Έχει παρατηρηθεί επιβράδυνση διαδικασιών µέχρι να βρεθεί ο επενδυτής;
Γιάννης Κουλίας: Η εταιρεία µας υλοποιεί µε συνέπεια το επιχειρησιακό της σχέδιο και συνεχίζει να
εξελίσσεται µε σταθερά βήµατα.
Στην καθηµερινή ανάπτυξη των εργασιών µας έχουµε δίπλα µας τη δύναµη και τη στήριξη του κυπριακού
τηλεπικοινωνιακού οµίλου Cyta, ο οποίος διαθέτει µεγάλη εµπειρία και εξειδικευµένη τεχνογνωσία.
Είµαστε επικεντρωµένοι στο να προσφέρουµε συνεχώς νέα ή εµπλουτισµένα εργαλεία στους πελάτες και
στους συνεργάτες µας έτσι ώστε, απλά, να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.
Μέσω προηγµένων υπηρεσιών πρώτης ανάγκης που προσφέρονται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιµές, τους
διευκολύνουµε δίνοντας λύσεις που ανταποκρίνονται στο δύσκολο περιβάλλον που αντιµετωπίζουν
καθηµερινά.
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Σε αυτό το πλαίσιο εµπλουτίζουµε συνεχώς το χαρτοφυλάκιό µας µε νέα προϊόντα και υπηρεσίες για
ιδιώτες και για επιχειρήσεις.
Το δεύτερο εξάµηνο του προηγούµενου έτους µπήκαµε στην αγορά της Καρτοκινητής, µία υπηρεσία η
οποία προσφέρει στους χρήστες της οικονοµία κι απόλυτη ελευθερία ενώ παρουσιάζει παράλληλα και
µοναδικότητες.
Επίσης, λανσάραµε πολύ πρόσφατα και το πιο προσιτό οικονοµικά και παράλληλα πλούσιο σε δυνατότητες,
πρόγραµµα Κινητής Συµβολαίου «1000’ Προς Όλους».
Παράλληλα, ειδικότερα για τις Επιχειρήσεις - Πελάτες µας, προχωρήσαµε σε εµπορική διάθεση της
υπηρεσίας «Easy Business» µε στόχο την τεχνολογική αναβάθµιση των τηλεπικοινωνιακών τους υποδοµών,
προσφέροντας ευελιξία και εξοικονόµηση προϋπολογισµού.
Bankingnews: Ποια είναι σήµερα η αξία που δίνετε εσείς στη συνεργασία µε στρατηγικό
επενδυτή; Τι προοπτική θα προσφέρει στη εταιρεία και πώς προέκυψε η ανάγκη;
Γιάννης Κουλίας: Επαναλαµβάνω ότι ως προς τη διαδικασία ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή, πρόκειται
για ενέργεια η οποία εξετάζεται από τον Όµιλο στο πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης της επιχειρηµατικής
θέσης και της ήδη δυναµικής αναπτυξιακής της πορείας της εταιρείας στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, πρώτη προτεραιότητα της εταιρείας είναι η µεγιστοποίηση της αξίας (value) της
εταιρείας µε κεφάλαια τους εργαζοµένους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της.
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