ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η επέκταση της Cyta στην Ελλάδα
Είσοδος σε 5 νέα αστικά κέντρα το 1ο εξάμηνο του 2010
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2010 – Τη σταδιακή πανελλαδική της επέκταση συνεχίζει με σταθερά βήματα η
Cyta Ελλάδος, θυγατρική του Εθνικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Κύπρου, με την έναρξη
εμπορικής λειτουργίας σε πέντε νέα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Ενόψει και της εισόδου της
στην Αττική, η Cyta διεύρυνε -το 1ο τρίμηνο του 2010- το ιδιόκτητο δίκτυό της σε Κατερίνη (Νομός
Πιερίας) και Λάρισα (Νομός Λαρίσης) ενώ πολύ πρόσφατα απέκτησε παρουσία σε Λαμία (Νομός
Φθιώτιδας), Βόλο (Νομός Μαγνησίας) και Πάτρα (Νομός Αχαΐας). Πρόκειται για πέντε μεγάλες
πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, συνολικού πληθυσμού άνω των 700.000 κατοίκων.

Η εμπορική λειτουργία της Cyta στην Ελλάδα ξεκίνησε μόλις τον Οκτώβριο του 2008 και από τότε η
ανάπτυξή της συνεχίζεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Διαθέτοντας πλέον ισχυρή παρουσία σε
Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Δυτική & Κεντρική Μακεδονία (νομοί Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κοζάνης,
Πέλλας, Φλωρίνης) και Αργοσαρωνικό και επενδύοντας πάγια στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με
τους Πελάτες της, η Cyta Ελλάδος δεσμεύεται να προσφέρει σε κάθε νέα περιοχή δραστηριοποίησής
της, ποιοτικές υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικής πρόσβασης.
Η Cyta διαθέτει στις 5 νέες περιοχές προσωποποιημένα πακέτα σταθερής τηλεφωνίας και internet, τα
οποία στοχεύουν στην ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών του Πελάτη και είναι σχεδιασμένα έτσι
ώστε να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες προτιμήσεις του. Η στρατηγική προώθησης προϊόντων τα
οποία δημιουργεί ουσιαστικά ο ίδιος ο Πελάτης, αποτελεί μία καινοτομία της Cyta στην αγορά της
σταθερής και του Internet.
Τέλος, παράλληλα με το βασικό προϊόν 2play (ADSL Internet & Τηλεφωνία) το οποίο ξεκινά από μόλις
15,75€/μήνα τελική τιμή, η Cyta προωθεί για όλες τις νέες περιοχές και ειδική προνομιακή προσφορά,
η οποία ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Με αφορμή την εμπορική λειτουργία σε πέντε μεγάλες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, ο Γενικός
Διευθυντής της Cyta Ελλάδος και Ανώτερος Διευθυντής της Cyta Κύπρου, κ. Μιχάλης Ε. Αχιλλέως,
δήλωσε τα εξής: «Είμαστε ευχαριστημένοι διότι παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, παραμένουμε
πιστοί στο επιχειρησιακό μας πλάνο για την ανάπτυξη της εταιρείας στην Ελλάδα. Είναι φανερό ότι ο
Πελάτης στρέφεται πλέον συνειδητά στις εταιρείες που τον προσεγγίζουν με ειλικρίνεια, εστιάζουν
πραγματικά και συστηματικά στην εξυπηρέτησή του και δεν ενδιαφέρονται μόνο για την ευκαιριακή
απόκτησή του. Αν και δεν προσφέρουμε ακόμη υπηρεσία στην Αττική, οι ενεργοί μας Πελάτες
υπερβαίνουν τους 90.000 στις περιοχές δραστηριοποίησής μας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζουμε να
πιστεύουμε ότι υπάρχουν πάντοτε ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης για όσες εταιρείες προσφέρουν
ποιοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές ενώ είναι βέβαιο ότι και η αγορά χρειάζεται τέτοια
αισιόδοξα μηνύματα».
Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα ύψους 85 εκατ. ευρώ, η Cyta θα
συνεχίσει τη σταδιακή, πανελλαδική της επέκτασή και με νέες επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να
ξεπεράσουν τα 80 εκατ. ευρώ για τη διετία 2010 – 2011, συμβάλλοντας έτσι περαιτέρω στην
ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.
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