05 Ινπλίνπ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Κοπιάζηε ζηo #CyprusAeropolis!»
Η Hermes Airports εγκαινιάζει ηην παροσζία ηης
ζηις ιζηοζελίδες Κοινωνικής Δικηύωζης
Με ηδηαίηεξε ραξά, ε Hermes Airports αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο
#CyprusAeropolis, εγθαηληάδνληαο έηζη, κηα δπλακηθή θαη εληαία παξνπζία ζηηο θύξηεο
ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Τν #CyprusAeropolis απνηειεί πιένλ ηε «ςεθηαθή
πνιηηεία» ησλ θππξηαθώλ αεξνδξνκίσλ ζηελ νπνία ε Hermes, κνηξάδεηαη κε ην
θνηλό, όια ηα λέα ησλ αεξνδξνκίσλ, εθηελέο νπηηθό-αθνπζηηθό πιηθό από ηηο
εθδειώζεηο, ηόζν ηεο Hermes όζν θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο ζηα αεξνδξόκηα, ηηο
πξνζθνξέο ησλ αεξνγξακκώλ, πινύζηνπο δηαγσληζκνύο θαη πνιιά άιια. Σην
#CyprusAeropolis, νηθνδνκείηαη κηα αιεζηλή, θηιηθή θαη δηαδξαζηηθή ζρέζε αιιά
επίζεο θαη κηα πην άκεζε επηθνηλσλία κε ην θνηλό.
Η επηινγή ηνπ νλόκαηνο #CyprusAeropolis από ηε Hermes παξαπέκπεη ζηελ ηδέα
ύπαξμεο κηαο πνιηηείαο ησλ αεξνδξνκίσλ πνπ ζπλδέεη αλζξώπνπο, ππεξεζίεο θαη
εηαηξείεο. Τα δύν δηεζλή αεξνδξόκηα ηεο Κύπξνπ, απνηεινύλ κηθξνγξαθίεο πόιεσλ
θαζώο ζ’ απηά αληηθαηνπηξίδεηαη ε θαζεκεξηλή καο δσή. Αλζξώπηλεο ζρέζεηο,
επηβαηηθό θνηλό, νξγαληζκνί θαη εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θαη πξντόληα,
δίθηπα θαη ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο αζθάιεηαο θαη πιεξνθόξεζεο, ρώξνη αλαςπρήο
θαη θνηλσληθήο εζηίαζεο, όια καδί απαξηίδνπλ ηελ θνηλόηεηα ησλ αεξνδξνκίσλ καο,
πνπ δεη καδί ζαο θαζεκεξηλά, 24 ώξεο ην 24ώξν.
Σε δειώζεηο ηνπ, ν Αλώηαηνο Εθηειεζηηθόο Δηεπζπληήο ηεο Hermes Airports, θνο
Wes Porter, εμέθξαζε ηελ επαξέζθεηα ηνπ γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο

#CyprusAeropolis.
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δηαδξαζηηθή παξνπζία ηεο Hermes θαη ησλ Αεξνδξνκίσλ ηεο Κύπξνπ ζηα Μέζα
Κνηλσληθήο Δηθηύσζεο. «Πξνζθαιώ ην επηβαηηθό θνηλό ηεο Κύπξνπ αιιά θαη
εμσηεξηθνύ, όινπο ηνπο θίινπο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ αεξνδξνκίσλ, ηνπο
ιάηξεηο ηεο αεξνπινΐαο θαη ησλ ηαμηδηώλ, λα καο αθνινπζήζνπλ θαη λα εληαρζνύλ
ζηελ δηαδηθηπαθή καο πόιε. Να γίλνπλ πνιίηεο ηεο ςεθηαθήο καο πνιηηείαο, λα
γίλνπλ πνιίηεο ησλ Κππξηαθώλ Αεξνδξνκίσλ!»
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Τν πξόγξακκα #CyprusAeropolis βξίζθεηαη ήδε ζε ιεηηνπξγία θαη από ηηο πξώηεο
κέξεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ έρεη εηζπξάμεη ηελ αγάπε θαη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ
θνηλνύ. Σαο πξνζθαινύκε ινηπόλ λα καο αθνινπζήζεηε ζην Twitter, ζην Facebook,
ζην YouTube θαη ζην Instagram! Γίλεηε κέιε ηνπ #CyprusAeropolis θαη κάζεηε
πξώηνη ηα λέα ησλ δύν Δηεζλώλ Αεξνιηκέλσλ ηεο Κύπξνπ! Σαο πεξηκέλνπκε!
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