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Πραγµατοποιήθηκε χθες (3/3/11) µε µεγάλη επιτυχία, το 33ο Ετήσιο Ξενοδοχειακό 
Συνέδριο του Παγκύπριου Συνδέσµου Ξενοδόχων, στο Ξενοδοχείο HILTON PARK στη 
Λευκωσία. 
 

Τους επίσηµους προσκεκληµένους και συνέδρους καλωσόρισε µε εισαγωγική οµιλία 
του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, κ. Χ. Λοϊζίδης, και ακολούθησαν χαιρετισµοί από τον 
Ανώτερο Εκτελεστικό Σύµβουλο του Οίκου PricewaterhouseCoopers, κ. Φ. Πηλείδη, 
και τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού, κ. Αντ. Πασχαλίδη. 
 

Το τελετουργικό µέρος των εργασιών του Συνεδρίου τίµησαν επίσης µε την παρουσία 
τους αρκετοί επίσηµοι προσκεκληµένοι, τόσο από την Κυβέρνηση, τη Βουλή και 
Ηµικρατικούς Οργανισµούς, όσο και από φορείς οργανωµένων συνόλων του ιδιωτικού 
τοµέα. 
 

Η επιβεβληµένη ανάγκη για απογείωση του Κυπριακού Τουρισµού που παρέµεινε 
στάσιµος για πολλά χρόνια, ιδιαίτερα λόγω της φθίνουσας πορείας της τουριστικής 
µας βιοµηχανίας κατά το ολοένα και πιο έντονο ανταγωνιστικό πεδίο που έχουµε ν’ 
αντιµετωπίσουµε µετά και από την παρατεταµένη παγκόσµια οικονοµική κρίση, 
αποτέλεσαν σηµείο αναφοράς του Συνεδρίου του οποίου το γενικό θέµα ήταν: 
 

CYPRUS TOURISM  

"IN TRANSITION FOR TOO LONG - IT’S TIME FOR TAKE-OFF" 
 

και υποδιαιρείται στις ακόλουθες τέσσερεις παρουσιάσεις: 
 

1.  The UK decline for how long? Is there hope for Cyprus? 
2.  The captivation of our customers - The CHA offer. 
3.  The satisfied customer is our destiny - How best can we learn them and 

communicate with them? 
4.  The hot issues affecting the Hotel Industry in Europe and how HOTREC 

tackles them in Brussels. 
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Κey-note εισηγητής του Συνεδρίου ήταν ο Πρόεδρος της HOTREC (Hotels, 
Restaurants & Cafes in Europe), κ. K. Nyström, ο οποίος επισκέφθηκε την 
Κύπρο ειδικά για το Συνέδριο του ΠΑΣΥΞΕ. Η HOTREC εδρεύει στις Βρυξέλλες και 
πρόκειται για ένα πολύ δυναµικό και µε κύρος Οργανισµό όπου είναι µέλη όλοι οι 
Οργανισµοί και Σύνδεσµοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δραστηριοποιείται επί των 
τουριστικών θεµάτων µε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Το ίδιο θέµα τέθηκε επίσης στο µικροσκόπιο του CEO-Group Destination 
Management του THOMAS COOK GROUP PLC, κ. P. Constanti, του 
Φυσιογνωµιστή-Επικοινωνιολόγου της TRUE FACE, κ. Εβ.Φ. Γεωργουλάκη, 
και του ∆ιευθυντή της OMAS (Cyprus) Ltd, κ. Γ. Χαραλάµπους, οι οποίοι επίσης 
επισκέφθηκαν την Κύπρο ειδικά για το Συνέδριο του ΠΑΣΥΞΕ. Συντονιστής της 
συζήτησης/debate µε τη συµµετοχή όλων των Οµιλητών ήταν ο κ. Αγγ. Λοϊζου, 
τέως Πρόεδρος του INTERNATIONAL SOCIETY OF HOSPITALITY 
CONSULTANTS (I.S.H.C.) - Συνεταίρος της PWC.  
 

Στις εργασίες του Συνεδρίου συµµετείχαν πάνω από 170 Ιδιοκτήτες, Γενικοί 
∆ιευθυντές και ∆ιευθυντικά Στελέχη Ξενοδοχειακών Μονάδων, εκπρόσωποι του 
Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και άλλων 
επαγγελµατικών φορέων από τον ευρύτερο οικονοµικό και εµπορικό τοµέα του 
τόπου. 
 

Μέσα στα πλαίσια του Συνεδρίου διοργανώθηκε επίσης µε µεγάλη επιτυχία από το 
Σύνδεσµο, σε διπλανή αίθουσα, για 19η συνεχή χρονιά, η καθιερωµένη Έκθεση 
Προϊόντων & Υπηρεσιών για Ξενοδοχεία, µε τη συµµετοχή εκλεκτών εκθετών σε 
πέραν των 60 εκθεσιακών χώρων. Μέσα στα πλαίσια του Συνεδρίου και της Εκθεσης, 
ο Σύνδεσµος έχει εκδόσει επίσης "Οδηγό Προϊόντων & Υπηρεσιών" µε προϊόντα 
και υπηρεσίες που ενδιαφέρουν τους ξενοδόχους και γενικά όλους τους τουριστικούς 
φορείς. 
 

Ο ΠΑΣΥΞΕ επιθυµεί και δηµόσια να διαβιβάσει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στους 
Επίσηµους Χορηγούς του που στηρίζουν κατά ουσιαστικό τρόπο τα Ετήσια 
Συνέδρια και Εκθέσεις του Συνδέσµου και οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 
 

Ο Οίκος PRICEWATERHOUSECOOPERS για το Συνέδριο, οι ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ 
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ για την Έκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών, ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για τον Οδηγό Προϊόντων & Υπηρεσιών, η HERMES 
AIRPORTS LTD για το γεύµα, η Εταιρεία THEOVA UHS ENTERPRISE SOLUTIONS 
LTD και η ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ για τα ∆ιαλείµµατα του Καφέ, η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για τα Folders των συνέδρων, η CYTA για τα Βadges των 
Συνέδρων και ως ο Τηλεπικοινωνιακός Παροχέας και το Ξενοδοχείο HILTON PARK 
για τις υπηρεσίες και φιλοξενία που προσφέρουν. 
 

Επίσης ευχαριστεί και τους υπόλοιπους Χορηγούς του Συνεδρίου που είναι (µε 
αλφαβητική σειρά) οι Εταιρείες A & P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES 
LTD, COFFEE CARE LTD, ETKO LTD-OLYMPUS WINERIES LTD, KEO PLC, ΣΟ∆ΑΠ ΛΤ∆ 
και ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΤ∆. 
 

*** 
 
Για πληρέστερη ενηµέρωση σας επισυνάπτεται η εισαγωγική οµιλία του Προέδρου του 
ΠΑΣΥΞΕ, κ. Χ. Λοϊζίδη, καθώς και σχετικά φωτογραφικά στιγµιότυπα από το 
Τελετουργικό Μέρος του Συνεδρίου του ΠΑΣΥΞΕ και τα εγκαίνια της Εκθεσης 
Προϊόντων & Υπηρεσιών.  
 

Επίσης οι παρουσιάσεις των Εισηγητών θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΞΕ 
www.cyprushotelassociation.org, στο µενού: EVENTS (δεξιά της οθόνης) από σήµερα 
το απόγευµα (3/3/11). 
 
Υ.Γ. Παρακαλούµε επίσης όπως αποσπάσµατα των πιο πάνω φιλοξενηθούν στις 

οικονοµικές στήλες των Εφηµερίδων σας κατά την έκδοση σας της Κυριακής 
6 Μαρτίου 2011. 

 

*** 


