14 Ινπλίνπ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ελζαξξπληηθέο νη ηειεπηαίεο ελδείμεηο γηα ηελ επηβαηηθή θίλεζε ζηα
αεξνδξόκηα ηεο Κύπξνπ. H Hermes Airports θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο
καδί κε άιινπο θνξείο γηα πεξαηηέξω αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ αεξνπνξηθήο
ζύλδεζεο ηεο Κύπξνπ

Ιθαλνπνίεζε θαη ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία θέξλνπλ ηα ηειεπηαία απνηειέζκαηα γηα
ηελ επηβαηηθή θίλεζε ζηε δηάξθεηα Μαΐνπ, ζηα δπν δηεζλή αεξνδξόκηα ηεο ρώξαο. Με
βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Hermes Airports, ηελ πεξίνδν 1 κέρξη 31 Μαΐνπ,
θαηαγξάθεθε αμηόινγε αύμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο, θαηά 5,5% ζε ζρέζε κε ηελ
αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Η ζπλνιηθή ζεηηθή κεηαβνιή νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν
ζηελ θίλεζε πνπ παξνπζηάζηεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηωλ ενξηώλ ηνπ Πάζρα, ηελ
αύμεζε ηεο πιεξόηεηαο ζε πηήζεηο από θαη πξνο ηε Ρωζία θαη ην Ηλωκέλν Βαζίιεην,
αιιά θαη ηελ επαλέλαξμε ηωλ ζεξηλώλ δξνκνινγίωλ εηαηξείαο ρακεινύ θόζηνπο.
ρνιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλνιηθήο επηβαηηθήο θίλεζεο Μαΐνπ, ν Αλώηαηνο
Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο Hermes Airports, Craig Richmond, δήιωζε: «Αλ θαη ηα
κέρξη ζηηγκήο ζηνηρεία πξνθαινύλ ρακόγεια θαη αλαθνύθηζε, δελ έρνπκε απηαπάηεο
γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπκε λα αληηκεηωπίζνπκε. Γλωξίδνπκε πνιύ θαιά όηη ε
θεηηλή ρξνληά δέρζεθε έλα ηζρπξό πιήγκα ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ ιόγω ηωλ
νδπλεξώλ νηθνλνκηθώλ εμειίμεωλ. Ωζηόζν, πηζηεύνπκε όηη κε ηε ζπλεξγαζία όιωλ,
κπνξνύκε λα πεηύρνπκε αθόκα θαη ηελ νιηθή αλαηξνπή».
ην πιαίζην ηωλ πξνζπαζεηώλ ηεο γηα ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ξεύκαηνο πξνο ηελ
Κύπξν, ε Hermes Airports αλαθνίλωζε ήδε ηα λέα ζρέδηα θηλήηξωλ πξνο ηηο
αεξνγξακκέο θαη ελεκέξωζε ζρεηηθά, ηόζν ηνπο άκεζα ελδηαθεξόκελνπο, δειαδή ηηο
αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, όζν θαη ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο
ηεο ρώξαο.
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πγθεθξηκέλα ηα ηξία λέα ζρέδηα ηεο Hermes, παξέρνπλ θίλεηξα ζηηο αεξνγξακκέο
ωο αθνινύζωο:
1. Δθπηώζεηο ζηα ηέιε πξνζγείωζεο γηα επηπξόζζεηεο πηήζεηο
2. Δθπηώζεηο βάζεη ηνπ δείθηε πιεξόηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλα δξνκνιόγηα ζην
Αεξνδξόκην Λάξλαθαο
3. ηήξημε πξνγξακκάηωλ ζην ηνκέα ηνπ Μάξθεηηλγθ
Δπηπξόζζεηα, ε Hermes εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ζε ηζρύ ηα ηξία πξνεγνύκελα
ζρέδηα θηλήηξωλ ηεο, ηα νπνία αθνξνύλ:
1. ηήξημε λέωλ πξννξηζκώλ
2. ηήξημε δξνκνιόγηωλ ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ
3. πκθωλίεο καθξνπξόζεζκεο αλάπηπμεο δηθηύνπ πηήζεωλ
Σα λέα ζρέδηα θηλήηξωλ έρνπλ απνζηαιεί γξαπηώο ζε όιεο ηηο ελδηαθεξόκελεο
αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ελώ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Hermes Airports,
www.hermesairports.com κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο θαη πιεξνθνξίεο.
Δμάιινπ, αληηπξνζωπία ηεο Hermes Airports, κεηέβε πξόζθαηα ζηε Βνπδαπέζηε
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εξγαζίεο ηνπ εηήζηνπ ζπλεδξίνπ δηθηύωζεο
εθπξνζώπωλ αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ, αεξνδξνκίωλ θαη θξαηηθώλ αμηωκαηνύρωλ,
«Routes Europe». ην ζπλέδξην, ζην νπνίν θύξηνο νκηιεηήο ήηαλ Τπνπξγόο
Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ, Γηώξγνο Λαθθνηξύπεο, ε αληηπξνζωπία ηεο
Hermes Airports, είρε ηελ επθαηξία λα ζπλαληεζεί κε κεγάιν αξηζκό εθπξνζώπωλ
αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ θαη ηνπξηζηηθώλ θνξέωλ, πξνωζώληαο δπλακηθά ην
ηνπξηζηηθό πξνϊόλ ηεο ρώξαο καο θαη αλαδεηθλύνληαο ηα ζεκαληηθά νθέιε πνπ
απνξξένπλ από ηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ηωλ νξγαληζκώλ ηνπο, ζηελ
Κύπξν.
Η Hermes Airports, έρεη πιήξε επίγλωζε ηωλ εμαηξεηηθά δύζθνιωλ ζπλζεθώλ πνπ
δηέξρεηαη ζήκεξα ε παηξίδα καο. Ωο δηαρεηξηζηήο ηωλ δηεζλώλ αεξνδξνκίωλ ηεο
Κύπξνπ, ζα θάλεη όηη ρξεηάδεηαη θαη ζα πξνζπαζήζεη κε όιεο ηηο ηεο δπλάκεηο, ζε
ζπλεξγαζία πάληα κε όινπο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ηεο ηνπξηζηηθήο καο βηνκεραλίαο,
λα πεηύρεη ηελ πηνζέηεζε όιωλ εθείλωλ ηωλ κέηξωλ θαη πξωηνβνπιηώλ πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ξεύκαηνο πξνο ηε ρώξα καο θαη ηελ
ηζρπξή ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο ηεο παηξίδαο καο.
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O Τπνπξγόο Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ, Γηώξγνο Λαθθνηξύπεο, θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ ζην ζπλέδξην «Routes Europe».
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