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Η Cyta σκοπεύει να επηρρεάσει τις εξελίξεις και όχι να τις ακολουθήσει
«Αναµενόµενη» και «αποτέλεσµα του κορεσµού της αγοράς» θεωρεί ο Χρίστος Λιµνατίτης, γενικός
διευθυντής της Cyta Ελλάδος, την κινητικότητα στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, ενώ επισηµαίνει ότι στόχος
της εταιρείας που ηγείται, είναι να δώσει µια νέα δυναµική στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας και της
συνδροµητικής τηλεόρασης.

Ειδικότερα, ο κ. Λιµνατίτης, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, εξηγεί στο infocom.gr τη θέση που τηρεί
η Cyta όσο αφορά την κινητικότητα στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, καθώς και αν επηρεάζονται τα σχέδια
περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας, δηλαδή κυρίως η είσοδός της στην κινητή τηλεφωνία, ως εικονικός
πάροχος:

«Η Cyta παρακολουθεί µε µεγάλη προσοχή τις εξελίξεις στην αγορά των τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος.
Θεωρούµε την κινητικότητα αναµενόµενη και αποτέλεσµα του κορεσµού της αγοράς. Τα µερίδια αγοράς
στις σταθερές υπηρεσίες έχουν, σε µεγάλο βαθµό, σταθεροποιηθεί. Οι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας
έχουν επιλογές, είτε να προχωρήσουν σε συνεργασίες, είτε να εισέλθουν σε νέες υπηρεσίες. Από πλευράς
µας, έχουµε σχέδια µπροστά µας και φιλοδοξούµε να δώσουµε µία νέα δυναµική στην αγορά της κινητής
τηλεφωνίας και της συνδροµητικής τηλεόρασης. Έχουµε επισηµάνει πολλές φορές ότι η Cyta Ελλάδος δεν
είναι ένας µικρός «παίκτης» του οποίου το µέλλον θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις. Αντίθετα, η στάση µας
καθορίζεται από την ιδιότητα µας να είµαστε το αναπόσπαστο µέρος ενός µεγάλου Οργανισµού µε
εµπειρία και σοβαρό διεθνή και περιφερειακό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Cyta είναι και θα
παραµείνει παράγοντας που θα επηρεάσει τις εξελίξεις.»
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- «Το αναπτυξιακό µας πρόγραµµα συνεχίζει να στοχεύει σταθερά στη δηµιουργία ενός παίκτη 4play. Το
δίκτυο νέας γενιάς που χτίσαµε τα προηγούµενα χρόνια, αποτελεί τη στερεή υποδοµή πάνω στην οποία θα
χτίσουµε την ανάπτυξη των ενοποιηµένων υπηρεσιών. Η Cyta Ελλάδος µεταθέτει την προσπάθεια της από
τη γεωγραφική ανάπτυξη, στις νέες υπηρεσίες. Tα σχέδια µας είναι ρεαλιστικά και σε σχέση µε την
κινητικότητα της αγοράς, διότι όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω στόχος µας είναι να επηρεάσουµε τις
εξελίξεις και όχι να αναγκαστούµε να τις ακολουθήσουµε.»

