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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Hermes τιμά την παγκόσμια ημέρα τουρισμού
Με σαφή προσανατολισμό και στόχο, την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού και
στην Κύπρο, η Hermes Airports τιμά την παγκόσμια ημέρα τουρισμού.
Από την πρώτη στιγμή, η Hermes στήριξε και εξακολουθεί να στηρίζει την ανάπτυξη
της τουριστικής βιομηχανίας του τόπου, συμμετέχοντας σε κοινές εκστρατείες
διαφήμισης και προβολής του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, τόσο εντός όσο και
εκτός Κύπρου.
Για να τιμήσει την παγκόσμια μέρα τουρισμού, η Hermes ανέλαβε μια σειρά
πρωτοβουλιών, όπως η προβολή ενημερωτικού σποτ στις οθόνες των δύο
αεροδρομίων αλλά και η διανομή συμβουλευτικών εντύπων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Τουρισμού που προωθούν την υιοθέτηση μιας περιβαλλοντικά
υπεύθυνης και αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού.
Ως διαχειριστής των κυπριακών αεροδρομίων, η Hermes έχει πλήρη επίγνωση της
καταλυτικής σημασίας που ο τουρισμός διαδραματίζει στη συλλογική προσπάθεια
ενίσχυσης της οικονομίας της χώρας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην έντονη
δραστηριότητα που η εταιρεία αναπτύσσει για την περαιτέρω ανάπτυξη και
ενδυνάμωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου αλλά και τις επιτυχίες
που καταγράφηκαν σε αυτό τον τομέα, τα τελευταία δύο χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία δυο χρόνια, καταγράφηκε περίπου 34% αύξηση στην
επιβατική κίνηση, 36% αύξηση στις επιβατικές πτήσεις ενώ άλλα 40 νέα δρομολόγια
προστέθηκαν στο πτητικό πρόγραμμα των κυπριακών αεροδρομίων.
Υπενθυμίζεται ακόμη ότι συνολικά, πέραν των 12,700 θέσεων εργασίας στα δύο
αεροδρόμια αλλά και στην τουριστική βιομηχανία της Κύπρου γενικότερα, υφίστανται
και ενισχύονται ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των αεροδρομίων, Λάρνακας και
Πάφου.
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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 ως μια σημαντική κινητήρια δύναμη που βοηθά
στην ανάπτυξη της χώρας και στη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας.
Σε δηλώσεις της, η κα Ελένη Καλογήρου, Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της
Hermes Airports, επισήμανε ότι «η Hermes, είναι απόλυτα πεπεισμένη ότι η Κύπρος
δικαιούται ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο από την παγκόσμια τουριστική πίτα». Μέσα
από συλλογική προσπάθεια και ορθή στρατηγική, σημείωσε, μπορεί σίγουρα να το
κερδίσει.
«Στοχεύοντας μάλιστα στην περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας της
Κύπρου, η Hermes, συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής
Τουρισμού, προσβλέποντας σε σύντομη υιοθέτηση και υλοποίηση της», κατέληξε η
κα Καλογήρου.
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