ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μεγάλο “Cyta Party” ζηα Χανιά με Μάνο Πσροβολάκη, Γιώργο
Σαμπάνη και Τριμηηόνιο!
Η πόλη έδωζε δσναμικό παρόν ζηο event ηης τρονιάς!

Αθήνα, 22 Οκηωβρίοσ 2009 – Έλα κεγάιν party γηα ηε λενιαία θαη όρη κόλν, δηνξγάλσζε ηελ
Κπξηαθή 18 Οθησβξίνπ ζηα Φαληά ηεο Κξήηεο ε Cyta Ειιάδνο, ε λέα εηαηξεία ηειεπηθνηλσληώλ ζηνλ
ηόπν καο, ζπγαηξηθή ηνπ Εζληθνύ Οξγαληζκνύ Τειεπηθνηλσληώλ ηεο Κύπξνπ. Αθνξκή γηα ην “event
ηεο ρξνληάο”, όπσο ραξαθηήξηζαλ ηε κνλαδηθή απηή βξαδηά πνιινί από ηνπο ζακώλεο, ήηαλ ε λέα
εθπιεθηηθή πξνζθνξά πνπ ιάλζαξε πξόζθαηα ε εηαηξεία γηα ηνπο Φαληώηεο. Σπγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη
γηα ην παθέην 2play (adsl internet+ηειεθσλία) κε απεξηόξηζηα ζηαζεξά Ειιάδνο ζηα 17,49€/ μήνα
γηα 1 ολόκληρο τρόνο ην νπνίν κπνξεί λα ζπλνδεπζεί κε έλα laptop ή netbook hp ζε κνλαδηθέο
ηηκέο!
Σηελ θαηάκεζηε αίζνπζα γλσζηνύ bar-restaurant ησλ Φαλίσλ ην παξόλ έδσζαλ πάλσ από 600 άηνκα
θάζε ειηθίαο θαζώο θαη πνιινί επώλπκνη, νη νπνίνη έζπεπζαλ λα ηηκήζνπλ ηελ εηαηξεία κε ηελ
παξνπζία ηνπο αιιά θαη λα θάλνπλ δειώζεηο ζην «θόθθηλν ραιί»!
Σην party ηεο Cyta ζπκκεηείραλ άιισζηε γλσζηά νλόκαηα ηνπ έληερλνπ ειιεληθνύ πεληαγξάκκνπ
όπσο ν ραληώηηθεο θαηαγσγήο Μάνος Πσροβολάκης, ν ηαιαληνύρνο λένο θαιιηηέρλεο Γιώργος
Σαμπάνης θαη ην δεκνθηιέο λεαληθό ζπγθξόηεκα «Τριμηηόνιο». Όινη ηνπο, εξκήλεπζαλ κε
κνλαδηθό ηξόπν αγαπεκέλα ηξαγνύδηα ηνπ θνηλνύ.
Παξάιιεια, ε Cyta θξόληηζε λα απνδεκηώζεη όινπο όζνπο πεξίκελαλ ππνκνλεηηθά ζηηο νπξέο πνπ
ζρεκαηίζηεθαλ έμσ από ην ρώξν ηεο εθδήισζεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πνιππόζεηε ζέζε αλάκεζα
ζην θνηλό, πξνζθέξνληαο ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ηνπ ρώξνπ, πνιιά αλακλεζηηθά δώξα (νκπξέιεο,
t-shirts, claps claps).
Με έλα ηόζν ζεξκό θνηλό θαη ην θέθη λα αλεβαίλεη ζε όιν θαη πςειόηεξα επίπεδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
βξαδηάο, ην πηζαλόηεξν είλαη όηη ε Cyta ζα επηζηξέςεη ζύληνκα κε αλάινγα events πνπ ζηόρν έρνπλ
λα πξνζθέξνπλ ζηηγκέο ραξάο θαη αιεζηλήο ςπραγσγίαο!
Δηόηη ε Cyta θξνληίδεη όρη κόλν λα γλσξίδεη ηνλ θαζέλα ζαο μερσξηζηά αιιά θαη λα δηαζθεδάδεη καδί
ζαο!
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Mάλνο Ππξνβνιάθεο

Γηώξγνο Σακπάλεο
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Τξηκεηόλην

Πιήζνο θόζκνπ θαηέθιηζε από λσξίο ην ρώξν ηεο εθδήισζεο
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