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Χάρης Λοϊζίδης: Για πρώτη φορά υλοποιείται
στρατηγικό πλάνο για τον τουρισμό

Κυκλοφόρησε το τεύχος Ιουλίου του περιοδικού «Ξενοδόχος»

Την ικανοποίησή του εκφράζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Χάρης Λοϊζίδης, σε
άρθρο του στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού «Ξενοδόχος», για το γεγονός
ότι «για πρώτη φορά στην Κύπρο υλοποιείται ένα στρατηγικό πλάνο για τον
τουρισμό, υπάρχουν στόχοι, και κυβέρνηση, Βουλή και κοινωνικοί εταίροι
ενδιαφέρονται και συντονίζονται για την επίτευξη του καλύτερου
αποτελέσματος».

Στο ίδιο άρθρο ο κ. Λοϊζίδης σημειώνει ότι «οι εξελίξεις μας χαροποιούν και
μας δίνουν το δικαίωμα να ατενίζουμε αισιόδοξα το μέλλον της αιμοδότριας
βιομηχανίας της κυπριακής οικονομίας». Τονίζει, επίσης, ότι και στην ομιλία
του στη Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ, τον περασμένο Ιούνιο, είχε πει πως
«οι αυξήσεις των τουριστών δεν ήταν τυχαίες ή συγκυριακές. Είναι ξεκάθαρο
ότι κρατούμε στα χέρια μας τους καρπούς της σωστής δουλειάς. Και αλίμονο
αν πέσουμε στην παγίδα του εφησυχασμού».

Στο τεύχος Ιουλίου 2018 του «Ξενοδόχου» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,
εκτενής παρουσίαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΠΑΣΥΞΕ, ρεπορτάζ
για την Τέταρτη Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος ERASMUS+ στο οποίο ο ΠΑΣΥΞΕ είναι συνεργάτης, θέματα για
την γερμανική τουριστική αγορά, τον αθλητικό τουρισμό καθώς και
σημαντική αρθρογραφία που αφορά όσους δραστηριοποιούνται στην
τουριστική βιομηχανία.

Ο «Ξενοδόχος» είναι το επίσημο περιοδικό του Παγκύπριου Συνδέσμου
Ξενοδόχων. Εκδίδεται τρεις φορές τον χρόνο, και διανέμεται σε
αξιωματούχους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ηγετικά στελέχη του
ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης σε όλα τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ, διευθυντές
ξενοδοχείων, ιδιοκτήτες εστιατορίων, εταιρείες εφοδιασμού του
ξενοδοχειακού τομέα, ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες και άλλους.
Αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΞΕ.
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