ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δπίζεκε δεμίωζε ηεο Cyta ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο
Με αθνξκή ηελ έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πόιε
Αζήλα, 3 Γεθεκβξίνπ 2009 – Εκπνξηθή παξνπζία θαη ζηε Θεζζαινλίθε απέθηεζε ήδε από ηνλ Ννέκβξην ε
Cyta Ειιάδνο, ε λέα εηαηξεία ηειεπηθνηλσληώλ ζηνλ ηόπν καο, ζπγαηξηθή ηνπ Εζληθνύ Οξγαληζκνύ
Τειεπηθνηλσληώλ ηεο Κύπξνπ. Mε αθνξκή ηελ έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πόιε, ε εηαηξεία πξαγκαηνπνίεζε
ηελ Πέκπηε 3 Δεθεκβξίνπ, επίζεκε δεμίσζε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο. Τελ εθδήισζε ηίκεζε κε ηελ
παξνπζία ηνπ ν Γεληθόο Δηεπζπληήο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ηεο Κύπξνπ θ. Χξήζηνο Παηζαιίδεο ελώ
αλάκεζα ζηνπο πξνζθεθιεκέλνπο βξέζεθαλ ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο ηεο πνιηηηθήο, επηρεηξεκαηηθήο θαη
θνηλσληθήο δσήο ηεο Θεζζαινλίθεο. Παξνπζηάζηξηα ηεο βξαδηάο ήηαλ ε γλσζηή δεκνζηνγξάθνο, θα Βίθπ
Χαηδεβαζηιείνπ.
Η έλαξμε εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Cyta ζηελ Ειιάδα κόιηο έλα ρξόλν πξηλ, ζηεξίρζεθε ζηελ αλάιεςε ηνπ
έξγνπ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο κε ζθνπό ηελ ηόλσζε ηεο δήηεζεο επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ θαη ηε
δηάδνζή ηνπο ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα. Έρνληαο νινθιεξώζεη επηηπρώο ην παξαπάλσ έξγν, ε εηαηξεία επεθηείλεη
ηώξα ηε δξάζε ηεο θαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, επηιέγνληαο ζπλεηδεηά ηε Θεζζαινλίθε -ην δεύηεξν
κεγαιύηεξν αζηηθό θέληξν ηεο ρώξαο- σο ηνλ πξώην κεγάιν ζηαζκό ελόςεη ηεο ζηαδηαθήο παλειιαδηθήο ηεο
επέθηαζεο. Ήδε, ην ηδηόθηεην νπηηθό δίθηπν ππεξβαίλεη ζε κήθνο ηα 1600 ρικ. ελώ ηελ πςειή απνδνρή ηνπ
θνηλνύ ζηηο πεξηνρέο δξαζηεξηνπνίεζεο επηβεβαηώλεη ν αξηζκόο ησλ πειαηώλ πνπ μεπεξλά ζήκεξα ηνπο 45.000. Η
επέλδπζε ηεο Cyta ζηελ Ειιάδα ππεξβαίλεη ηα 65 εθαη. επξώ, γεγνλόο πνπ ππνγξακκίδεη ηε ζνβαξόηεηα ηνπ
εγρεηξήκαηνο ηεο κεηξηθήο ζηε ρώξα.
Με εθόδηα ηελ ηερλνγλσζία ηεο κεηξηθήο ηεο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ θππξηαθνύ θξάηνπο, ε Cyta
εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο θξνληίδνληαο λα παξέρεη πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζίεο ζηαζεξήο
ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθήο πξόζβαζεο. Με αθνξκή ηελ έλαξμε εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πόιε αιιά θαη
ηε ζπκπιήξσζε ελόο έηνπο επηηπρεκέλεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο, μεθίλεζε πξόζθαηα θαη ην ιαλζάξηζκα ελόο
λένπ πξσηνπνξηαθνύ πξντόληνο ηεο εηαηξείαο, πξνζαξκόζηκνπ ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θάζε πειάηε, ην νπνίν
πξνζθέξεηαη ήδε ζηνπο θαηνίθνπο όισλ ησλ πεξηνρώλ κε ηδηόθηεην δίθηπν, ζπλνδεπόκελν από κία κνλαδηθή
πξνζθνξά.
Σηε ζεκαληηθή επέλδπζε ηεο Cyta ζηε Θεζζαινλίθε αλαθέξζεθε ν θ. Μηράιεο Δ. Αρηιιέωο, Γεληθόο Δηεπζπληήο
ηεο Cyta Ειιάδνο θαη Αλώηεξνο Δηεπζπληήο ηεο Cyta Κύπξνπ, ν νπνίνο επεζήκαλε, κεηαμύ άιισλ, ηα εμήο: «Τελ
εκπεηξία πνπ απνθηήζακε ζηελ ειιεληθή αγνξά ηελ αμηνπνηνύκε ζήκεξα πξνο όθεινο ησλ Θεζζαινληθηώλ θαη
όισλ ησλ Ειιήλσλ. Πηζηεύνπκε όηη ε ηαθηηθή καο λα αληηκεησπίδνπκε ηνλ πειάηε κε εηιηθξίλεηα, ε επέλδπζε καο
ζηε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο καδί ηνπ θαη κεηά ηελ πώιεζε θαη νη εληαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ
πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ζα πείζνπλ ην θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο λα καο εκπηζηεπζεί. Έρνπκε λα πξνζθέξνπκε
θάηη δηαθνξεηηθό θαη απηή ε δηαθνξνπνίεζε πηζηεύνπκε όηη έρεη αξρίζεη λα πεξλά θαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνηλνύ,
ην νπνίν ήδε καο ηηκά κε ηελ πξνηίκεζή ηνπ».
Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο αληίζηνηρνπο ραηξεηηζκνύο απεύζπλαλ ηόζν ν θ. Σηάζεο Κηηηήο, Δηεπζύλσλ
Σύκβνπινο ηεο Cyta όζν θαη ν θ. Φώηεο Σαββίδεο, Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο Cyta Ειιάδνο θαη Αλώηαηνο
Εθηειεζηηθόο Δηεπζπληήο ηεο Cyta Kύπξνπ. Καη νη δπν ζηάζεθαλ ζην βαζύ αίζζεκα επζύλεο θαη ηελ επαηζζεζία
ηεο εηαηξείαο απέλαληη ζηνλ πειάηε, ζηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο αμίεο ηεο κεηξηθήο Cyta θαη ζηελ απζηεξή
πξνζήισζή ηεο ζε αλώηεξεο πξνδηαγξαθέο.
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