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4 Αυγούστου 2014 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πλήρης ανανέωση  και αναβάθµιση  
του ιστότοπου της Hermes Airports 

  

Είναι µε ιδιαίτερη χαρά που η Hermes Airports ανακοινώνει ότι ο ιστότοπος της 

www.hermesairports.com  έχει αναβαθµιστεί και ανανεωθεί πλήρως. Ο νέος 

ιστότοπος, παρουσιάζει µια σύγχρονη εικόνα και µια δυναµική παρουσία της Hermes 

Airports στο διαδίκτυο. Είναι ακόµη πιο φιλικός προς τον χρήστη και παρέχει εύκολες 

και απλές διαδικασίες για όποιον επιθυµεί να εξασφαλίσει γρήγορα και 

αποτελεσµατικά, χρήσιµες πληροφορίες για την αεροπορική κίνηση και τις υπηρεσίες 

που παρέχονται στα δύο αεροδρόµια της χώρας µας, όσο και για την Κύπρο 

γενικότερα.  

 

Επίσης, στο πλαίσιο της στήριξης από την Hermes των διάφορων πρωτοβουλιών για 

επανακαθορισµό της τουριστικής εικόνας της Κύπρου, προβάλουµε τις οµορφιές και 

την πολυµορφικότητα της χώρας µας, προσφέροντας την απαραίτητη ενηµέρωση και 

συνδέσεις, τόσο για προτάσεις ψυχαγωγίας και αναψυχής, όσο και για 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 

 

Εγκαινιάζουµε παράλληλα µια νέα µορφή διαδραστικής επικοινωνίας µε το κοινό, 

όπου οι επισκέπτες της ιστοσελίδας µας θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν µαζί 

µας και να µας ακολουθήσουν στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους 

λογαριασµούς του #CyprusAeropolis, τα οποία αποτελούν πλέον τη «ψηφιακή 

πολιτεία» των κυπριακών αεροδροµίων. Η αναβάθµιση του ιστότοπου της Hermes, 

έγινε κατορθωτή µε την πολύτιµη συνεργασία και καθοδήγηση της Dynamic Works 

Ltd.  

  

Σας προσκαλούµε λοιπόν να επισκεφθείτε τον ανανεωµένο ιστότοπο της Hermes 

Airports και να εγγραφείτε στο ενηµερωτικό µας δελτίο, το οποίο θα αποστέλλεται 

µηνιαίως και θα περιέχει επιπρόσθετα των πληροφοριών και διάφορες προσφορές.  

 

     ----------- 
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Σηµειώσεις για τα ΜΜΕ: 

• Η Hermes Airports Ltd είναι ο διαχειριστής των δύο ∆ιεθνών Αεροδροµίων της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η κοινοπραξία απαρτίζεται από εννέα µετόχους -κυπριακές 

και ξένες εταιρείες. Συνολικά, πάνω από επτά εκατοµµύρια επιβάτες διακινούνται 

ετησίως στα ∆ιεθνή Αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου.  

• Εκτιµάται ότι για κάθε επιπρόσθετη πτήση που αφικνείται στα αεροδρόµια της 

Κύπρου  δηµιουργούνται γύρω στις 100 επιπρόσθετες θέσεις εργασίας. Συνολικά, 

πέραν των 12,700 θέσεων εργασίας στα δύο αεροδρόµια αλλά και στην τουριστική 

βιοµηχανία της χώρας γενικότερα, υφίστανται και ενισχύονται ως αποτέλεσµα της 

λειτουργίας των ∆ιεθνών Αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου. Με ετήσια συνεισφορά 

που ξεπερνά τα €500 εκατοµµύρια στην Κυπριακή οικονοµία, ποσό που αντιστοιχεί 

περίπου στο 3% του ΑΕΠ της χώρας, οι δύο αερολιµένες της Κύπρου, 

δικαιολογηµένα θεωρούνται πλέον ως µια σηµαντική κινητήρια δύναµη που βοηθά 

στην ανάπτυξη της χώρας και στη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας. 

• Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε µε το Γραφείο Τύπου της 

Hermes Airports Ltd, Τηλ. +357 24 742165. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: 

pressoffice@hermesairports.com Τ.Κ. 43027, 6650 ∆ιεθνής Αερολιµένας Λάρνακας, 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

 


