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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ H ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ CYTA ΣΤΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δυο νέα καταστήματα Cyta άνοιξαν τις πύλες τους στο κοινό κατά τη διάρκεια της
έκθεσης

H Cyta Ελλάδος, θυγατρική του Εθνικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, μετά από σχεδόν δυο
χρόνια εμπορικής παρουσίας στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και διαγράφοντας ήδη μία επιτυχημένη πορεία
σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, γιόρτασε την πρώτη της συμμετοχή στην 75η
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υποστηρίζοντας παράλληλα ενέργειες οι οποίες ευαισθητοποιούν τις τοπικές
κοινωνίες και προάγουν τη σταδιακή βελτίωση του περιβάλλοντος.
Πραγματοποιώντας μία σημαντική επένδυση στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και κερδίζοντας βήμα - βήμα την
εμπιστοσύνη του Πελάτη της, η εταιρεία έλαβε τη σημαντική απόφαση φέτος να δώσει ένα ηχηρό παρόν στη
μεγαλύτερη εμπορική έκθεση των Βαλκανίων αποδεικνύοντας ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα συνεχίζει να
ανθεί, παρά τις δυσκολίες. Στο πλαίσιο αυτό, ανέλαβε να υποστηρίξει χορηγικά τόσο το κεντρικό θεματικό
αφιέρωμα της ΔΕΘ (και φετινό μήνυμα της έκθεσης) «Καινοτομία & Πράσινη Ανάπτυξη» όσο και το ειδικό
αφιέρωμα για το ποδήλατο με τίτλο «Bike Show & Outdoor Activities» και κεντρικό σύνθημα: «To ποδήλατο
μπροστά».
Κυβερνητικά στελέχη αλλά και σημαντικοί εκπρόσωποι του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου επισκέφθηκαν το
περίπτερο της Cyta επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τις ισχυρές προοπτικές της εταιρείας για περαιτέρω
ανάπτυξη. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, πλήθος επισκεπτών ξεναγήθηκε στο υπαίθριο περίπτερο 8,
ενημερώθηκε για το νέο επιχειρηματικό πακέτο της εταιρείας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τις ειδικές
προσφορές στο πλαίσιο της έκθεσης, ενώ όλοι έλαβαν ξεχωριστά αναμνηστικά δώρα. Εντυπωσιακή ήταν η
συμμετοχή του κόσμου και στο μεγάλο διαγωνισμό τον οποίο διενήργησε η Cyta με έπαθλο ποδήλατα στα
χρώματα της εταιρείας. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο λειτουργίας της έκθεσης, Πελάτες και επισκέπτες
κατέκλυσαν στην κυριολεξία το περίπτερο για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, έστω και την τελευταία στιγμή,
αλλά και για να έχουν την ευκαιρία να δουν και να γνωρίσουν από κοντά το δημοφιλές συγκρότημα των
Onirama! Ο Θοδωρής Μαραντίνης και η παρέα του κατέφθασαν στο περίπτερο της Cyta απόγευμα Κυριακής για
να φωτογραφηθούν με τον κόσμο και να μοιράσουν αυτόγραφα για περίπου δυο ώρες! Η Cyta υπήρξε άλλωστε
μεγάλος χορηγός της καλοκαιρινής περιοδείας της Έλενας Παπαρίζου και των Onirama σε όλη την Ελλάδα.
Δυο νέα καταστήματα
Συμπίπτοντας χρονικά με το μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός της πόλης και με στόχο την ολοκληρωμένη κάλυψη
των αναγκών των Πελατών, πραγματοποιήθηκαν παράλληλα και τα εγκαίνια δυο νέων καταστημάτων Cyta στη
Θεσσαλονίκη. Τα νέα καταστήματα διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν την πελατοκετρική φιλοσοφία
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και το σύγχρονο μοντέλο εξυπηρέτησης το οποίο εφαρμόζει η εταιρεία, προβάλλοντας παράλληλα τη φρέσκια
εικόνα της. Με στόχο την εύκολη προσέγγιση από κάθε περιοχή του Νομού, ένα κατάστημα Cyta λειτουργεί στην
καρδιά της Θεσσαλονίκης (Μητροπόλεως 21 & Κομνηνών 9) ενώ ένα δεύτερο στην οδό Εδμόνδου Ραστάν
14. Και στα δύο καταστήματα, το άρτια εκπαιδευμένο και φιλικό προσωπικό ήδη εξυπηρετεί υφιστάμενους και
νέους Πελάτες.
Σημειώνεται ότι η Cyta διατηρεί παράλληλα ένα εκτεταμένο δίκτυο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της σε όλες
τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.
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