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Ο Ιούλιος εξελίσσεται πολύ βελτιωμένος
για την ξενοδοχειακή βιομηχανία


Χάρης Λοϊζίδης: «Ως Σύνδεσμος δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη»


Κυκλοφόρησε το τεύχος 55, Ιουλίου 2022, του «Ξενοδόχου»

Οι σημαντικές συναντήσεις που είχε, πρόσφατα, η ηγεσία του ΠΑΣΥΞΕ με τους
υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων κ.κ. Κωνσταντίνο
Πετρίδη και Γιάννη Καρούσο, στη μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπισθούν οι
προκλήσεις που προέκυψαν από την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία,
προτάσσονται στο νέο τεύχος του περιοδικού «Ξενοδόχος».
Εξάλλου, σε άρθρο του στο περιοδικό, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Χάρης Λοϊζίδης,
κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι «Ο Ιούνιος του 2022 είχε μια σχετικά καλή
πληρότητα, ο Ιούλιος εξελίσσεται πολύ βελτιωμένος, ενώ καλές προβλέψεις
υπάρχουν για τον Αύγουστο, ο οποίος στο τριήμερο του δεκαπενταύγουστου φαίνεται
ότι θα ενισχυθεί και από σημαντικό ποσοστό εσωτερικού τουρισμού». Ο κ. Λοϊζίδης
τονίζει, επίσης, ότι «ως Σύνδεσμος δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη.
Συμπαραστεκόμαστε στα μέλη μας και εντείνουμε τις προσπάθειές μας για στήριξη της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας».
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού, περιλαμβάνεται μεγάλη παρουσίαση του Έργου
«Μείωση της κατανάλωσης και της διάθεσης πλαστικών μίας χρήσης στην τουριστική
βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα - γνωστό και ως «SUPMed», στο
οποίο συμμετέχει και ο ΠΑΣΥΞΕ, καθώς και πολλές ειδήσεις που αφορούν τους τομείς
της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Ο «Ξενοδόχος» είναι το επίσημο περιοδικό του ΠΑΣΥΞΕ. Εκδίδεται τρεις φορές τον
χρόνο, και διανέμεται σε αξιωματούχους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ηγετικά
στελέχη του ιδιωτικού τομέα, καθώς και 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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