ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σσμπλήρωζη ενός έηοσς επιηστημένης εμπορικής λειηοσργίας
Επέκηαζη ζηη Θεζζαλονίκη με ηις καλύηερες προδιαγραθές
Αθήνα, 23 Νοεμβρίοσ 2009 – Με εληαηηθνύο ξπζκνύο ζα ζπλερηζηεί θαη ηε λέα ρξνληά ε επέθηαζε ηεο Cyta
ζηελ ειιεληθή αγνξά, όπσο ηόληζε ν Γεληθόο Δηεπζπληήο ηεο Cyta Ειιάδνο θαη Αλώηεξνο Δηεπζπληήο ηεο Cyta
Κύπξνπ κ. Μιτάλης Ε. Ατιλλέως, ζην πιαίζην ζπλέληεπμεο ηύπνπ κε αθνξκή ηελ ζπκπιήξσζε ελόο έηνπο
επηηπρεκέλεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Η Cyta αλαθνίλσζε παξάιιεια ηελ έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο
από ηνλ Ννέκβξην θαη ζηε Θεζζαινλίθε, ην δεύηεξν κεγαιύηεξν αζηηθό θέληξν ηεο ρώξαο, ην νπνίν αλακέλεηαη
λα απνηειέζεη ζεκαληηθό ζηαζκό γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο.
Εηδηθόηεξα, πξνρσξώληαο ζε έλα ζύληνκν απνινγηζκό γηα ην 2009, ν θ. Αρηιιέσο επεζήκαλε ηα εμήο :
«Η ρξνληά πνπ δηαλύνπκε ζεσξνύκε όηη ππήξμε ελδεηθηηθή όζνλ αθνξά ζηε κειινληηθή καο πνξεία ζηελ Ειιάδα.
Με ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο αληηκεησπίζακε πξνθιήζεηο ζηηο νπνίεο
αληαπνθξηζήθακε δπλακηθά θαη κε αίζζεκα επζύλεο απέλαληη ζηνλ πνιίηε. Σε απηόλ ηνλ έλα ρξόλν εκπνξηθήο
ιεηηνπξγίαο δνθηκαζηήθακε, αληέμακε, πινπνηήζακε ηηο δεζκεύζεηο καο θαη θπξίσο, απνδείμακε ηηο δπλάκεηο καο.
Με ηνπο ζπλδξνκεηέο καο λα ππεξβαίλνπλ ζήκεξα ηνπο 45.000 θαη κε ξπζκό αλάπηπμεο ζε λέεο ζπλδέζεηο από
ηνπο πςειόηεξνπο ζηελ αγνξά, κπνξνύκε λα ππεξεθαλεπόκαζηε όηη ε κάξθα καο ζεκαίλεη θάηη γηα ηνλ
θαηαλαισηή. Πηζηεύσ όηη απηό είλαη απνηέιεζκα ηόζν ηεο επέλδπζήο καο ζε ηδηόθηεηεο ππνδνκέο θαη πνηνηηθέο
ππεξεζίεο, όζν θαη ηεο ηαθηηθήο καο λα θξνληίδνπκε ηε ζρέζε καο κε ηνλ πειάηε θαη κεηά ηελ πώιεζε. Τελ
εκπεηξία πνπ απνθηήζακε ζηελ ειιεληθή αγνξά αμηνπνηνύκε ήδε ζηε Θεζζαινλίθε, ην δεύηεξν κεγαιύηεξν
αζηηθό θέληξν ηεο ρώξαο, όπνπ επεθηείλνπκε ην δίθηπό καο. Πηζηεύνπκε όηη ε εηιηθξίλεηά καο απέλαληη ζηνλ
πειάηε, ε ζθιεξή δνπιεηά θαη νη εληαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα δηαξθή βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ καο ζα πείζνπλ θαη
ην θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο λα καο εκπηζηεπζεί».
Με αθνξκή ηελ είζνδν ζην λνκό, ηόζν ν Πξόεδξνο ηεο Cyta, θ. Σηάθης Κιηηής, όζν θαη ν Αλώηαηνο
Εθηειεζηηθόο Δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο θ. Φώηιος Σαββίδης, ζηάζεθαλ ζηε ζνβαξόηεηα ηεο παξνπζίαο ηεο
Cyta ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ζηηο άξηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ δηαζέηεη γηα έλα αλεμάξηεην θαη θεξδνθόξν κέιινλ
ζηελ Ειιάδα.
Σπγθεθξηκέλα, ν θ. Κηηηήο ππνγξάκκηζε: «Οη βάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ε απόιπηε ζηήξημή ηεο ηόζν ζε ηερλνγλσζία
όζν θαη ζε νηθνλνκηθνύο πόξνπο ππήξμαλ εθαιηήξην γηα λα θηηζηεί απηό γηα ην νπνίν ζήκεξα, έλα κόιηο ρξόλν
κεηά, ληώζνπκε όινη ππεξήθαλνη. Σε κηα αγνξά εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθή ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη ε έληνλε ηάζε
ζπγρσλεύζεσλ θαη εμαγνξώλ ζην ρώξν απνδείμακε όηη κία εηαηξεία κπνξεί, όηαλ γλσξίδεη πσο, λα ζηαζεί κόλε
ηεο δίπια ζηνπο ππόινηπνπο
παξόρνπο».
Ο θ. Σαββίδεο ζπκπιήξσζε κε
ηε ζεηξά ηνπ όηη ε Cyta Κύπξνπ
έρεη παξάδνζε ζηελ επηηπρία,
γεγνλόο πνπ απνηειεί εγγύεζε
γηα ηελ πνιύ θαιή πνξεία ηεο θαη
ζηελ Ειιάδα: «Σηελ Κύπξν
είκαζηε ν θνξπθαίνο πάξνρνο.
Σηελ Ειιάδα ήδε μεπεξάζακε
ηνπο αξρηθνύο ζηξαηεγηθνύο
ζηόρνπο, γεγνλόο πνπ καο
ελζαξξύλεη λα δηεθδηθήζνπκε κε
αμηώζεηο κία ζέζε αλάκεζα
ζηνπο πξώηνπο. Σπλερίδνπκε λα
πηζηεύνπκε όηη ε ειιεληθή
αγνξά,
αλ
θαη
ώξηκε,
παξνπζηάδεη
ζεκαληηθέο
επθαηξίεο αλάπηπμεο».
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