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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ευρωπαϊκή πρωτιά για το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου
Η μεγαλύτερη καταξίωση και ικανοποίηση για μια εταιρεία είναι όταν οι ίδιοι οι
πελάτες της την κατατάσσουν στην πρώτη θέση στο τομέα δραστηριοποίησης της.
Για τον Διεθνή Αερολιμένα Πάφου, η αναγνώριση και η καταξίωση αυτή ήρθε μόλις
ένα χρόνο μετά την λειτουργία του.
Στο πλαίσιο ψηφοφορίας που διενήργησε η μεγάλη αεροπορική εταιρεία Thomson
Airways, το επιβατικό κοινό κατέταξε τον Διεθνή Αερολιμένα Πάφου στην πρώτη
θέση ανάμεσα στα κυριότερα αεροδρόμια της Ευρώπης. Η ψηφοφορία αφορούσε τα
αεροδρόμια προς τα οποία η Thomson Airways εκτέλεσε πτήσεις στη διάρκεια της
καλοκαιρινής περιόδου το 2009. Σημειώνεται ότι μέσω της Thomson Airways
διακινείται πέραν του 25% των επιβατών που εξυπηρετούνται από το Διεθνές
Αεροδρόμιο Πάφου.
Συγκεκριμένα, ο Διεθνής Αερολιμένας Πάφου συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό
θετικών προτιμήσεων και επιλέχτηκε ως το αεροδρόμιο που αφήνει τις καλύτερες
εντυπώσεις στους ταξιδιώτες και προσφέρει παράλληλα την πιο άψογη εξυπηρέτηση
στο επιβατικό κοινό.
Είναι

η

πρώτη

φορά

που

αεροδρόμιο

της

Κυπριακής

Δημοκρατίας

καταλαμβάνει μια τόσο τιμητική θέση και ψηφίζεται από το επιβατικό κοινό, ως
το καλύτερο αεροδρόμιο παραθεριστικού προορισμού της Ευρώπης.
Σε δηλώσεις του ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Hermes Airports κ. Alfred
van der Meer, εξέφρασε την ικανοποίηση του για αυτή την σπουδαία διάκριση και
συνεχάρη το προσωπικό του Αερολιμένα Πάφου για το εξαιρετικό έργο που επιτελεί
και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει στο ταξιδιωτικό κοινό.
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Η πρωτιά του Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου έρχεται μόλις ένα χρόνο μετά τη
λειτουργία του και αυτό αποδεικνύει όχι μόνο τις μεγάλες του δυνατότητες αλλά και
την αποφασιστικότητα που διακρίνει το προσωπικό της Hermes Airports στην
επιτέλεση των καθηκόντων του. Πέραν της αναγνώρισης, η πρωτιά αυτή αποτελεί
για το Αεροδρόμιο Πάφου και μια παρακαταθήκη για το μέλλον του.
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