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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ,
ΧΑΡΗ ΛΟΪΖΙΔΗ

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που απευθύνω χαιρετισμό στην αναβαθμισμένη
έκδοσή του “Οδηγού Προϊόντων & Υπηρεσιών” του Συνδέσμου μας, που ετοιμάστηκε
από την ΙΜΗ. Ο Οδηγός θα κυκλοφορήσει κατά την “ Έκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών”
που οργανώνεται μέσα στα πλαίσια του 43ου Ξενοδοχειακού Συνεδρίου του ΠΑΣΥΞΕ.
Ο “Οδηγός Προϊόντων & Υπηρεσιών” ο οποίος περιλαμβάνει διαφημίσεις προϊόντων
και υπηρεσιών που ενδιαφέρουν τους ξενοδόχους και διανέμεται δωρεάν σε όλα τα
Μέλη του Συνδέσμου, έχει καταστεί ένα χρήσιμο σημείο συνεχούς αναφοράς για
κάθε επαγγελματία της ξενοδοχειακής οικογένειας.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, το 2020, ήταν μια χρονιά χωρίς υπερβολή χαμένη για την
τουριστική βιομηχανία λόγω της πανδημίας του κορωνιού, γεγονός που συνεχίστηκε
και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. Σήμερα βρισκόμαστε στην έναρξη της τουριστικής
περιόδου, με την προσδοκία να εξελιχθούν τα πράγματα καλύτερα κατά το δεύτερο
εξάμηνο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να μπούμε σε τροχιά ανάκαμψης το 2022.
Με τη φετινή έκδοση του Οδηγού διαμηνύουμε την αισιοδοξία μας για συνέχιση της
ποιοτικής αναβάθμισης της ξενοδοχειακής και τουριστικής μας βιομηχανίας, αφού
ως ΠΑΣΥΞΕ θεωρούμε ότι και σε αυτήν την κρίση, ο δρόμος για την ανάκαμψη της
κυπριακής οικονομίας περνά μέσα από τον τουρισμό.
Με την ευκαιρία αυτή επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους τους Χορηγούς, τους Εκθέτες
και τους Διαφημιστές για την έμπρακτη συμπαράσταση και την αγαστή και μακρόχρονη
συνεργασία τους με το Σύνδεσμο μας και με τα Μέλη του και να τους ευχηθώ κάθε
επιτυχία στις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους.

Χάρης Λοϊζίδης
Πρόεδρος
Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΣΑΒΒΑ ΠΕΡΔΙΟΥ
Το ετήσιο Συνέδριο και Έκθεση του ΠΑΣΥΞΕ, αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για
την ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία της Κύπρου και έχει δικαίως καθιερωθεί ως η
μεγαλύτερη ετήσια σύναξη, τόσο των επιχειρηματιών όσο και των διευθυντικών στελεχών
ολόκληρης της αλυσίδας του τουρισμού στο νησί μας.
Με την επόμενη μέρα της πανδημίας να βρίσκει τους παράγοντες της βιομηχανίας του
τουρισμού αλλαγμένους, το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει αναγκαστεί να επισπεύσει
τις δράσεις που αφορούν την εθνική στρατηγική τουρισμού προκειμένου να είμαστε
έτοιμοι ως προορισμός, να δεχτούμε τις νέες τάσεις που παρουσιάζονται. Με ακόμη
πιο εμπλουτισμένο τουριστικό προϊόν, στοχεύουμε στη διεύρυνση των αγορών και των
εθνικοτήτων που θα μας επισκέπτονται.
Οι tour operators παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι του πλαισίου των συνεργατών μας,
και οι tour operators είναι αυτοί που θα κλείσουν ναυλωμένες πτήσεις και θα αυξήσουν τη
συνδεσιμότητα με το εξωτερικό, διακινώντας κάθε χρόνο σημαντικούς αριθμούς τουριστών.
Παράλληλα, βλέπουμε ότι οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες και γενικώς ο αργός τουρισμός
μπαίνουν δυναμικά στο παιγνίδι και αποτελούν την νέα τάση. Επομένως, οφείλουμε
ταυτόχρονα με το δοκιμασμένο μοντέλο, να δώσουμε χώρο κι ευκαιρία στο νέο μοντέλο.
Αναφορικά με την επαναλειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας είναι σημαντικό να
αναφερθεί το γεγονός ότι εκ μέρους των εταίρων μας στο εξωτερικό, επικρατεί πλήρης
ικανοποίηση που η Κύπρος άνοιξε τόσο νωρίς τους αιθέρες της. Το πρωτόκολλο
εισόδου διασφαλίζει πως δεν θα μπαίνουν ταξιδιώτες από 65 χώρες σε καραντίνα, δεν
θα διακόπτονται οι πτήσεις και όλοι οι ταξιδιώτες μπορούν να έρθουν με τα τεστ που
απαιτούνται, αναλόγως της κατηγοριοποίησης των χωρών τους. Παράλληλα, όσοι έχουν
πιστοποιητικά εμβολιασμού διευκολύνονται και δεν χρειάζονται τεστ για να εισέλθουν
στη χώρα.
Με άμεση ενημέρωση και ειδικό σχέδιο κινήτρων προς οργανωτές ταξιδιών, που εγκρίθηκε
και από την Ε.Ε., το Υφυπουργείο Τουρισμού εισέπραξε ικανοποίηση και συγχαρητήρια
εκ μέρους των τουριστικών μας εταίρων για τις κινήσεις που αφορούν τη διευκόλυνση
ταξιδιών προς τη χώρα. Κατά τη διάρκεια των επαφών, μας ενημέρωσαν ότι ελάχιστες
χώρες έχουν κάνει τόσο εμπεριστατωμένο και έγκαιρο προγραμματισμό όπως εμείς. Απ’
εκεί και πέρα, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι όλα τελικώς θα εξαρτηθούν
από την επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου, των χωρών του εξωτερικού, αλλά και από τις
τρέχουσες ταξιδιωτικές οδηγίες.
Κλείνοντας, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στο μεγάλο δίδαγμα που μας άφησε η
εμπειρία της πανδημίας. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε, ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τις
εποχές όπου, εννέα μήνες εκ των προτέρων, γνωρίζαμε πως θα πάει η επόμενη τουριστική
σεζόν. Πλέον τα ξενοδοχεία στην Κύπρο πρέπει να δουλεύουν ακόμα πιο σκληρά για
τις κρατήσεις, αφού μειώνονται οι οργανωτές ταξιδιών που υπέγραφαν προπληρωμένα
συμβόλαια για να φέρουν μαζικό τουρισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, η ξενοδοχειακή βιομηχανία
θα πρέπει να επενδύσει σίγουρα στην ψηφιακή αλλαγή με προώθηση του digital marketing,
των social media αλλά και χρήση των influencers.
Κλείνοντας, θεωρώ την επιτυχία του παρόντος Συνεδρίου δεδομένη κι εύχομαι οι εργασίες
της Έκθεσης να αποβούν χρήσιμες και παραγωγικές σε όλους τους συμμετέχοντες.

Σάββας Περδίος
Υφυπουργός Τουρισμού
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Gaming Area
Pre-function
Lobby

Ballroom
Pre-function
Lobby

Pre-Spa
function Lobby

Chinese
Restaurant
Pre-function
Lobby

CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN
The Largest and Premier Integrated Resort in Europe
City of Dreams Mediterranean is the first integrated resort in Cyprus and only one of its kind in Europe. Set to open
its doors in the summer of 2022, this landmark project is poised to transform the country’s tourism industry. It will
feature a 14-storey, five-star hotel, a world-class gaming area, 7 luxury restaurants and bars, extensive meeting space,
a high-end retail area, premium spa, sports and leisure facilities, and the island’s largest swimming pools complex.

Follow us:
Regulated by the Cyprus Gaming

and Casino Supervision Commission.

www.cityofdreamsmed.com.cy

Pre-function
Lobby
Pre-function Lobby

Porte Cochère
Pre-function
Lobby

ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ & ΕΚΘΕΣΗΣ
MAIN SPONSOR

PwC ΚΎΠΡΟΥ

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 27

Είμαστε δίπλα σας για να δημιουργήσετε την αξία που αναζητάτε μέσα από ποιοτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες λύσεις.
Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης προσαρμόζοντας την τεχνογνωσία των περισσότερων από 1.000 επαγγελματιών
μας στην Κύπρο και τη δύναμη του παγκόσμιου δικτύου μας στις δικές σας ανάγκες για να κάνετε τη διαφορά.
PwC Central, Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 43, 1080 Λευκωσία
Τηλ.: +357-22555000, Φαξ +357-22555001
Eπικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας μας
www.pwc.com.cy

SILVER SPONSOR

SWISSPORT

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 24

Η Swissport είναι ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών εδάφους και διαχείρισης αεροπορικού φορτίου παγκοσμίως. Με
περισσότερους από 45.000 υπαλλήλους και πελατολόγιο πέραν των 850 εταιρειών η Swissport δραστηριοποιείται σε 269
αεροδρόμια σε 47 χώρες και έξι ηπείρους. Η Swissport Κύπρου παρέχει υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης, διαχείρισης
φορτίου και εξυπηρέτησης ιδιωτικών αεροσκαφών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από τον Μάιο του 2008.
Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, P.O. 43016, 6650 Λάρνακα
Τηλ.: 24008781, Φαξ: 24008782
Michael.Kokkinos@swissport.com
www.swissport.com

SPONSOR

CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 25

Το City of Dreams Mediterranean, το πρώτο πολυθεματικό θέρετρο της Κύπρου, αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο και
κορυφαίο πολυθεματικό θέρετρο της Ευρώπης. Με την ολοκλήρωσή του το καλοκαίρι του 2022, το έργο αυτό θα καταστεί
ορόσημο και θα μεταμορφώσει την τουριστική βιομηχανία της χώρας. Θα διαθέτει 14όροφο ξενοδοχείο 5 αστέρων,
7 πολυτελή εστιατόρια και μπαρ, περιοχή παιγνίου παγκόσμιας κλάσης, εκτεταμένους εκθεσιακούς και συνεδριακούς
χώρους, πολυτελή καταστήματα, καθώς και εγκαταστάσεις σπα, άθλησης και αναψυχής.
Zavos Pavillion Tower, 1st Floor, Office 101, Corner of Pafou No 50 and Omonoias Avenue, 3052 Limassol, Cyprus
Tel: 25 088 207, Fax: 25 260607
www.cityofdreamsmed.com.cy

SPONSOR

CYTA

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 18

Η Cyta είναι ο κορυφαίος παροχέας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην Κύπρο. Αξιοποιώντας τις τεχνολογικές
εξελίξεις και τη σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, η Cyta είναι σήμερα ο πρωτοπόρος Οργανισμός
τετραπλού παιχνιδιού στην Κύπρο παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων τηλεπληροφορικής
τόσο στους οικιακούς πελάτες αλλά και στην επιχειρηματική αγορά. Από το Φεβρουάριο 2004 είναι ο αποκλειστικός
συνεργάτης της Vodafone στη Κύπρο και ταυτόχρονα μέλος της μεγαλύτερης οικογένειας κινητής επικοινωνίας στον κόσμο.
Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Τ.Θ. 24929, 1396, Λευκωσία
Τηλ.: 22701000, Φαξ: 22494940
www.cyta.com.cy
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ & ΕΚΘΕΣΗΣ
SPONSOR

EUROBANK CYPRUS

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 26

Η Eurobank Cyprus δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2007, επικεντρώνεται στην αγορά του Wholesale Banking και
συγκεκριμένα στους τομείς του Corporate Banking, Wealth Management, International Business Banking, Global Markets,
Shipping και Affluent Banking. Λειτουργεί με ένα δίκτυο 8 Τραπεζικών Κέντρων σε όλες τις κύριες πόλεις της Κύπρου
και εργοδοτεί περισσότερα από 400 άτομα. Στηρίζει την οικονομία και τις βιώσιμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, την
κοινωνία και τον πολιτισμό της Κύπρου και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στη βάση της ανάπτυξης των εργασιών της.
Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 28, 1075, Λευκωσία
Τηλ.: 2220800
info@eurobank.com.cy
www.eurobank.com.cy

SPONSOR

ΚΝΑUF CYPRUS LIMITED

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 31

Η Knauf Cyprus Limited είναι ο κορυφαίος παραγωγός οικοδομικών υλικών και συστημάτων στην Κύπρο. Με έδρα
τη Λεμεσό, η εταιρεία διατηρεί βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα στο νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιό της από
το 1997. Η Knauf παράγει σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και άλλα ειδικά προϊόντα με βάση το τσιμέντο, για την κυπριακή
αγορά και εξάγει στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.
Χρίστου Ζεϊπέκκη 1, 4504 Βάσα Κελλακίου, P.O. Box 54589 3275 Λεμεσός
Τηλ.: 25821040, Φαξ: 25821043
knauf@knauf.com.cy
www.knauf.com.cy

AIR CARRIER SPONSOR

AEGEAN
H AEGEAN και η θυγατρική της, Olympic Air, μετέφεραν 15 εκατομμύρια επιβάτες το 2019. Η AEGEAN είναι μέλος της
μεγαλύτερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της STAR ALLIANCE και βραβεύτηκε για ένατη συνεχή χρονιά και
δέκατη φορά, τα τελευταία 11 χρόνια, ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη για το 2019, από
τα Skytrax World Airline Awards.
Έδρα: Βιλτανιώτη 31, 145 64 Κηφισιά
Τ: 210 62 61 700, F: 210 62 61 900
contact@aegeanair.com
el.aegeanair.com

OFFICIAL LUNCH SPONSOR

HERMES AIRPORTS LTD

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 17

Η Hermes Airports είναι η διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου. Πρόκειται για μια κοινοπραξία
9 μετόχων, με κύπριους και διεθνείς εταίρους, η οποία ανέλαβε τη διαχείριση και τον έλεγχο των αεροδρομίων, βάσει μιας
25ετούς σύμβασης παραχώρησης ΚΕΕ (Κατασκευή-Εκμετάλλευση-Εξώνηση) με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Hermes
Airports παραμένει αφοσιωμένη στις προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση της συνδεσιμότητας της Κύπρου, αναβαθμίζοντας
ταυτόχρονα την ταξιδιωτική εμπειρία των επιβατών, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρησιακή λειτουργία και εξυπηρέτηση.
Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, P.O. Box 43027, 6650 Λάρνακα
Τηλ.: 77778833, Φαξ: 24 008117
info@hermesairports.com
www.hermesairports.com
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SWISSPORT IS THE WORLD‘S
LEADING INDEPENDENT PROVIDER
OF AIRPORT GROUND SERVICES
AND AIR CARGO HANDLING.

STANDARDIZATION IS KEY TO ENSURING GLOBAL CONSISTENCY FOR GLOBAL
CLIENTS AND THE COMBINATION OF GLOBAL STANDARDS AND LOCAL
EXPERTISE IS WHAT DIFFERENTIATES SWISSPORT FROM OTHERS.
Swissport is the world’s leading independent
provider of airport ground services and
air cargo handling based on revenue and
the number of airports served. Swissport
operates with currently around 45,000
employees at over 269 airports in some 47
countries on six continents and serves more
than 850 corporate clients globally. Swissport
Cyprus has been providing ground handling,
cargo and executive aviation services at
Larnaca and Paphos airports since May 2008.
These services include activities such as
www.swissport.com

movement of the aircraft, baggage handling
as well as check-in and gate services. Our
commitment is to provide our customers
with a safe, efficient and high quality service,
to be proactive and innovative and to
encourage the contribution of our employees
who are the drivers of our success. Our
Core Values - People, Professionalism and
Partnership - which are fully supported by
our shareholders, Swissport International
and GAP Vassilopoulos Group, are the basis
and pillars on which we strive to achieve this.

ΕΚΘΕΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ & ΕΚΘΕΣΗΣ
ANDREAS A.
CONSTANTINOU
& SONS LTD 1987
SINCE

The Reliable Water Treatment Company

ΑΝΔΡΈΑΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ & ΥΙΟΊ ΛΤΔ

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 19

Από το 1987, η Εταιρεία Andreas A. Constantinou & Sons, έχει αναπτυχθεί ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής
λύσεων υψηλής ποιότητας στην Επεξεργασία Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων και Καθαρισμού Αέρα. Επιλύει προβλήματα
δυσοσμίας και διατήρησης καθαρών αποχετεύσεων σε ξενοδοχεία, βιομηχανίες και βιολογικούς σταθμούς. Πλαισιωμένη
από έμπειρο προσωπικό και πιστοποιημένη με ISO9001 και ΙSO14001.
Έβερεστ 54, Βιομηχανική & Εμπορική Περιοχή Αραδίππου, P.O.Box 42043, 6530 Λάρνακα
Τηλ.: 24 638 486
info@anconsta.com
ww.anconsta.com

A.C.C. ALLNET SOLUTIONS LTD

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 28

Η ACC AllNet Solutions Ltd. είναι εταιρεία πληροφορικής που επικεντρώνεται στο τομέα του UC Communications ως
συνεργάτης της Avaya Inc. στην Κύπρο, δίνοντας πρωτοποριακές λύσεις στην τεχνολογία του IP Telephony και Computer
Networking, στοχεύοντας την βελτίωση της ποιότητας και αλληλεπίδρασης των πελατών επιτυγχάνοντας καλύτερα
αποτελέσματα λειτουργίας.
Αθανασίου Διάκου 26, Άγιος Δομέτιος, 2369, Λευκωσία
Τηλ.: 22008022, Φαξ: 22008033
sales@accallnet.com
www.accallnet.com

APHRODITE DELIGHT

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 35

H Aphrodite Delights με έτος ίδρυσης το 1895 είναι η αρχαιότερη κυπριακή επιχείρηση στο είδος της, στην παρασκευή
παραδοσιακών εδεσμάτων και η πρώτη στην Κύπρο που κατοχύρωσε στην Ε.Ε προϊόν με Προστατευόμενη Γεωγραφική
Ένδειξη (Λουκούμι Γεροσκήπου Π.Γ.Ε). Η παραγωγική διαδικασία είναι πιστοποιημένη με το σύστημα ποιότητας ISO 22000.
Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου 57, 8200 Γεροσκήπου, Πάφος
Τηλ.: 26962212, Φαξ: 26960534
aphrodite@loukoumia.com
www.loukoumia.com

ASBIS

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 39

H ASBIS είναι κορυφαία εταιρεία στον τομέα της τεχνολογίας η οποία ειδικεύεται στην διανομή προϊόντων και
συστημάτων τεχνολογίας, τα οποία διανέμει σε πάνω από 25 χώρες σε όλο τον κόσμο, και έχει ως βάση της την
Λεμεσό. Η ASBIS εκπροσωπεί και διανέμει προϊόντα κορυφαίων προμηθευτών όπως είναι η Apple, AMD, Dell, Intel,
Microsoft, Tp-Link, Samsung, Seagate, Ubiquiti αλλά επίσης και τις δικές της μάρκες Prestigio, Canyon και Perenio.
Οδός 26, Spyrou Kyprianou street, 4040, Limassol
Τηλ.: 25257350, Φαξ 25322432
info@asbis.com.cy
www.asbis.com.cy
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A.T. TELECOM LTD
RELIA TRADING LTD
EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD
EURES/DEPARTMENT OF LABOUR
GLOSEC DRACON LTD
THEOVA UHS ENTERPRISE SOLUTIONS LTD
CATERWAYS CO LTD
ELNIA
EV SMARTEC
MS ELECTRONICS LTD
HELLENIC TZILALIS (CYPRUS) LTD
ECOMMBX
VMG SATHERM LTD
G.A.P. VASSILOPOULOS GROUP
PEGASOS REFRIGERATORS INDUSTRY LTD
CYNTRIX INFORMATION MANAGEMENT / MARESOL HOSPITALITY LTD
HERMES AIRPORTS LTD
CYTA
ANDREAS A. CONSTANTINOU & SONS
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD.
INVEST CYPRUS
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΜΙΕΕΚ
MODPLUS
SWISSPORT CYPRUS LTD
CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN
EUROBANK CYPRUS
PwC ΚΎΠΡΟΥ
ACC ALLNET SOLUTIONS LTD
FOXTEL COMMUNICATIONS LTD
LEROY MERLIN
KNAUF CYPRUS LTD
GUESTFLIP & THE TRAVELBOOK GROUP
INTERCOLLEGE
ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΝΑΔ)
APHRODITE DELIGHTS
UIBS UNITED BUSINESS SOLUTIONS LTD
SPATRADE
CYPIN LTD
ASBIS
AEGEAN
SYNERGIA
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ΕΚΘΕΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ & ΕΚΘΕΣΗΣ
A.T.TELECOM LTD

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 1

Η A.T.Telecom Ltd ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη ολοκληρωμένων δικτύων φωνής και
δεδομένων από την ίδρυσή μας το 1986. Είμαστε ο αποκλειστικός διανομέας της NEC Enterprise, του κορυφαίου Διεθνή
Πάροχου Λύσεων Επικοινωνίας Φιλοξενίας (# 1 παγκοσμίως, έξι χρόνια στη σειρά). Τα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες
μας περιλαμβάνουν εγκατάσταση, συντήρηση, και διανομή τηλεφωνικών συστημάτων PBX, συστημάτων συναγερμού,
δομημένης καλωδίωσης πλήρους φάσματος, οπτικών ινών, δικτύων WIFI, και CCTV.
108 Λεωφόρος Αθαλάσσας 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22455666
info@att.com.cy
www.att.com.cy

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΝΑΔ)

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 34

Η ΑνΑΔ είναι νομικό πρόσωπο και διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Αποστολή της είναι η δημιουργία των
προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου,
σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς , για την ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας στα πλαίσια της κοινωνικής
και οικονομικής πολιτικής του κράτους.
Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22515000, φαξ: 22496949
hrda@anad.org.cy
www.anad.org.cy

CATERWAYS CO LTD

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 7

Για 32 χρόνια, η Caterways προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις στην συσκευασία εστίασης/τροφίμων.
Κατασκευάζουμε Χάρτινα Ποτήρια, Τσάντες με Χερούλι, Τσάντες (SOS), Χαρτοπετσέτες, Χαρτοσακούλα, Μπολ (Παγωτού/
Σαλατών), Περιτυλίγματα, Καλαμάκια, Σουβέρ και Φακελάκια Ζάχαρης. Η νέα μας σειρά “Go Green” αποτελείτε από
προϊόντα φτιαγμένα από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.
Τριπόλεως 68, Βιομηχανική Λατσιών 2235, Λευκωσία, PO Box 25208-1307 Λευκωσία
Τηλ.: 22879800, Φαξ: 22514830
marketing@caterways.com.cy
www.caterways.com

CYNTRIX INFORMATION MANAGEMENT / MARESOL HOSPITALITY LTD

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 16

Η MARESOL HOSPITALITY LTD και η θυγατρική της Cyntrix Information Management είναι εξειδικευμένες εταιρίες
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, σε σχέση με την Οργάνωση,
Διοίκηση και Διαχείριση, με ιδιαίτερη έμφαση στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση των δραστηριοτήτων
τους. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και η χρήση σύγχρονων λογισμικών συστημάτων διαχείρισης και διασύνδεσης με
τους πελάτες και συνεργάτες, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του σύγχρονου Hospitality.
Αθηνών 35, Λάρνακα
Τηλ.: 241047360
info@cyntrix.net
www.cyntrix.net
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CYPIN

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 38

Η CYPIN είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των κλιματιστικών και θερμάνσεων της Mitsubishi Heavy Industries στην
Κύπρο. Η 35χρονη επιτυχημένη πορεία της στηρίζεται στην τεχνογνωσία και στην άρτια εξυπηρέτηση των πελατών της.
Κατέχει ηγετικό ρόλο στον τομέα με την εισαγωγή συστημάτων πρωτοποριακής τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων
VRF, CO2 heat pump ( Q-TON ) που αντικαθιστά το λέβητα σε εμπορικά κτίρια όπως ξενοδοχεία.
Nicosia, 138A, Limassol Ave., 2015 Strovolos
Tel:+357-22313715, Fax:+357-22879110
cypinnic@cytanet.com.cy, cypinlim@cytanet.com.cy
www.cypin.com

ECOMMBX

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 12

Η ECOMMBX είναι ίδρυμα ηλεκτρονικών πληρωμών αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (αριθμός
αδειοδότησης:115.1.3.20/2018) το οποίο ειδικεύεται στην έκδοση ηλεκτρονικών λογαριασμών (virtual ibans), στη
διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών (SEPA/SWIFT) σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, όπως επίσης και στη μετατροπή
ξένου συναλαγματος (currency conversions). Με έδρα μας την Λευκωσία και στηριζόμενοι στα τεχνολογικά προηγμένα
μας συστήματα, παρέχουμε γρήγορη και ασφαλή εξυπηρέτηση στους εκλεκτούς μας πελάτες και εξατομικευμένες
υπηρεσίες VIP. Άμεσος στόχος μας είναι να επεκταθούμε μέσω αντιπροσωπευτικών και δορυφορικών γραφείων στην
Ευρώπη και να οδηγήσουμε μια νέα εποχή, στις τεχνολογίες fintech και ψηφιακής τραπεζικής, ενσωματώνοντας καινοτόμα
το ηλεκτρονικό χρήμα και τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς στην απόλυτη ECOMMBANX πλατφόρμα!
Πινδάρου27, Ισόγειο, Alpha Business Center, Block B, 1060 Λευκωσία
Τηλ.: 22270349, Φαξ 22489030
info@ecommbx.com
www.ecommbanx.com

ELNIA

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 8

Με ιστορία και εμπειρία δεκαετιών, η ELNIA είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με μια ευρεία γκάμα προϊόντων, που
μπορούν να μεταμορφώσουν οποιοδήποτε προσωπικό ή επαγγελματικό χώρο. Εϊναι σε θέση να παρέχει καινοτόμες και
φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις, σε ανταγωνιστικές τιμές, για οποιαδήποτε διακοσμητική ή ανακαινιστική ανάγκη, και
πάντοτε σε συνδυασμό με εξαιρετική υποστήριξη μετά την πώληση. Το ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων, από κορυφαίους
Ευρωπαίους κατασκευαστές, περιλαμβάνει προϊόντα κάλυψης για οποιαδήποτε επιφάνεια, όπως δάπεδα, τοίχους και
οροφές, αλλά και εξειδικευμένες λύσεις όπως τεχνητό γρασίδι, αθλητικά δάπεδα και εξοπλισμό αθλητικών χώρων και
παιδικών πάρκων, καθώς και υπηρεσία σήμανσης γραμμών.
Βάρκιζας 8, 2033 Βιοµ. Ζώνη Στροβόλου, Λευκωσία
Τηλ.: 22449999, Φαξ: 22449989
info@elnia.com
www.elnia.com

EURES / DEPARTMENT OF LABOUR
ÔÏ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÄÉÊÔÕÏ
ÈÅÓÅÙÍ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 4

Το ΕURES είναι δίκτυο συνεργασίας για διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων στις 27 χώρες της ΕΕ.
Στη Κύπρο, το Εθνικό Γραφείο Συντονισμού βρίσκεται στο ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το EURES μπορεί να βοηθήσει ώστε να ικανοποιηθούν οι ελλείψεις προσωπικού που παρουσιάζονται
σε συγκεκριμένους τομείς και επαγγέλματα, όπως ο τομέας της Υγείας, της Τεχνολογίας, του Εμπορίου, του Τουρισμού
και άλλων. Οι εργοδότες απευθύνονται στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης Κύπρου, όπου σε κάθε Επαρχιακό Γραφείο
υπάρχει ειδικά εκπαιδευμένος Σύμβουλος EURES. Στην πράξη, το EURES παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω της Πύλης EURES
(www.eures.europa.eu) καθώς και μέσω ενός δικτύου 1.000 περίπου Συμβούλων EURES σε όλη την Ευρώπη, που έρχονται
καθημερινά σε επαφή με άτομα που αναζητούν εργασία και με εργοδότες. Όλες οι υπηρεσίες EURES παρέχονται δωρεάν.
Τηλ.: 22400820, Φαξ: 22304718
akafouros@dl.mlsi.gov.cy
www.eures.gov.cy - www.euroguidance.gov.cy
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ΕΚΘΕΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ & ΕΚΘΕΣΗΣ
EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 3

Ο όμιλος EUROTEL είναι μία πρωτοπόρος ελληνική επιχείρηση πληροφορικής, που ειδικεύεται στην παροχή τεχνολογικών
λύσεων στους χώρους της φιλοξενίας και της εστίασης. Η Eurotel Hospitality Cyprus Ltd. υποστηρίζει τις μεγαλύτερες,
αλλά και μικρές, επιχειρήσεις της Κυπριακής «τουριστικής βιομηχανίας» (ξενοδοχεία, συγκροτήματα επαύλεων, εστιατόρια,
καφέ, αθλητικά κέντρα, μονάδες catering, Spa κ.α.) προσφέροντας πάντα τεχνολογίες αιχμής και πιστοποιημένες
υπηρεσίες (Oracle Gold Certified Partner), καλύπτοντας πλήρως όλες τις ανάγκες διαχείρισής και ασφάλειά τους -24
ώρες την ημέρα/365 ημέρες τον χρόνο.
Ηνωμένων Εθνών 50, Λάρνακα 6042
Τηλ.: 24 813826, Φαξ: 24 813825
info@eurotel.com.cy
www.eurotel.gr

EV SMARTEC

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 9

Η EV SMARTEC είναι μέρος της εταιρείας SMARTEC SERVICES που ιδρύθηκε το 2012. Πρωτοπόρος εταιρεία στην Κύπρο
που προσφέρει λύσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων για όλες τις ανάγκες. Η εμπειρία της εταιρείας ξεκινά από το
2013 με την εγκατάσταση και συντήρηση φορτιστών δημόσιας χρήσης στο δίκτυο της ΑΗΚ e-charge. Η EV SMARTEC
διαθέτει και εγκαθιστά με ασφάλεια, αξιόπιστους σταθμούς φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων από Ευρωπαίους
κατασκευαστές για οποιαδήποτε χρήση, φόρτιση στο σπίτι, σε επαγγελματικό χώρο, ή δημόσια φόρτιση.
ΤΑΜΑΣΟΥ 16
Τηλ.: 22261012, 99628281, Φαξ 22261013
info@smartecservices.com

FOXTEL - COMMUNICATIONS LTD

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 29

Η εταιρεία Foxtel Communications Ltd παρέχει ξενοδοχειακές λύσεις, ασύρματης και ενσύρματης δικτύωσης WIFI,
έξυπνων συστημάτων τηλεόρασης IPTV, επικοινωνίας εμπορικών μηνυμάτων DS, IP Τηλεφωνίας, ψηφιακού περιεχομένου,
εύκολης πρόσβασης στο δωμάτιο (mobile key, self check in) και ηλεκτρονικών υπολογιστών / server για τα γραφεία του
ξενοδοχείου. Ως αντιπρόσωποι μιας από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής ξενοδοχειακών λύσεων παγκοσμίως της
HOISTGROUP σε Ελλάδα και Κύπρο παρέχουμε επίσης εγκεκριμένες λύσεις για ανεξάρτητα ξενοδοχεία, αλλά και σε
διεθνείς αλυσίδες όπως, Marriot, Accor, Hilton, IHG, Radisson, Hayat..
Μακεδονίας 5, 3041 Καθολική, Λεμεσός
Τηλ.: 25 021072, Φαξ 25 364 018
salesforce@fox-tel.com
www.fox-tel.com

G.A.P. VASSILOPOULOS GROUP

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 14

Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos ιδρύθηκε το 1964 από τον Ανδρέα Βασιλόπουλο με τα ονόματα των τριών παιδιών του
Γιώργο, Άρη και Πέτρο για αυτό και το όνομα G.A.P. Ο Όμιλος κατατάσσεται μεταξύ των 25 κορυφαίων οργανισμών
στην Κύπρο. Οι υπηρεσίες του Ομίλου είναι στους τομείς Μεταφορών & Logistics, Χρηματοοικονομικής & Ανθρώπινης
Περιουσίας, Φιλοξενίας & Καταναλωτών και Περιβάλλοντος.
Λεωφόρος Στροβόλου 20 2011 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22 710 000, Φαξ: 22 514 081
info@gapgroup.com
www.gapgroup.com
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ΕΚΘΕΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ & ΕΚΘΕΣΗΣ
GLOSEC DRAGON LTD

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 5

Η GLOSEC ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων που απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις
όπως: ξενοδοχεία, ξενώνες, εταιρίες property management, Airbnb, θεματικά πάρκα, γυμναστήρια, wellness spa,
αθλητικά κέντρα κ.α. καλύπτοντας πλήρως όλες τις ανάγκες διαχείρισης και ασφάλειας τους. Συγκεκριμένα παρέχονται
οι τεχνολογικές λύσεις: Wireless Electronic Lock Solutions, Guest Room Management Systems, Smart locks for lockers,
Hospitality Mobile Applications
Κώστα Αναξαγόρα 21D, Λευκωσία 2014
Τηλ.: 22517402
cyprus@glosec.eu
glosecdragon.com

GUESTFLIP

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 32

GuestFlip helps independent hotels increase guest satisfaction and achieve higher occupancy rates by offering an easyto-use Online Reputation Management platform. Using the platform, hotels are able to make operational improvements,
respond to guests and save time through smart automation.
34B Kantaras, 3rd Floor, Flat/Office 302, Strovolos, 2049 Nicosia
Tel.: +442392 598593
info@guestflip.io
www.guestflip.io

HELLENIC TZILALIS (CYPRUS) LTD

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 11

Η HELLENIC TZILALIS με τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα της, εφαρμόζει επαναστατικές μεθόδους καθαρισμού
και κατέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια τα οποία εξασφαλίζουν τη συνολική διαχείριση ελέγχου της ποιότητας. Υπηρεσίες:
Καθημερινός Συνήθης Καθαρισμός/ Καθαρισμός Συντήρησης, Περιοδικός Βαθύς Καθαρισμός/ Γενικός Καθαρισμός,
Καθαρισμός και Απολύμανση Συστήματα Αεραγωγών, Υπηρεσίες Απολύμανσης, Υπηρεσίες Καθαρισμού Δρόμων με
χρήση Μηχανοκίνητου Οχήματος, Χημικά και Αναλώσιμα, Διαχείριση Αποβλήτων
Κυριάκου Μάτση 1Α, ΤΘ 21510 1510 Λευκωσία
Τηλ.: 22458100, Φαξ: 22458132
info@htz.com.cy
www.hellenictzilalis.com.cy

INTERCOLLEGE

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 33

Από το 1980, το Intercollege, πρότυπο Κολέγιο στην Κύπρο, έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Πιστεύουμε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παράγει Αριστεία. Τα προγράμματα σπουδών
προσφέρουν στους μελλοντικούς φοιτητές μας ελκυστικές επιλογές κατεύθυνσης, με τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα
σε 4ετή Πτυχία και 2ετή. Διπλώματα 2 χρόνια: Επισιτιστικές Τέχνες / Μηχανική Αυτοκινήτου / Τεχνικός Μηχανολογικών
εγκαταστάσεων Πτυχία 4 χρόνια: Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών / Αισθητική
Μάρκου Δράκου 8, Έγκωμη 2409, Λευκωσία
Τηλ.: 22842500, Φαξ: 22842555
info@intercollege.ac.cy
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INVEST CYPRUS

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 21

Ο Invest Cyprus είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων. Κύρια αποστολή του είναι η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και αναγνωρισιμότητας της Κύπρου σαν προορισμό προσέλκυσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων,
παρέχοντας απόλυτη βεβαιότητα και υποστήριξη σε πιθανούς επενδυτές για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τους
μοντέλου και της επένδυσής τους στην Κύπρο. Σε στενή συνεργασία με τους φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα,
o Invest Cyprus αποτελεί τον αποκλειστικό φορέα πληροφόρησης επενδυτών. Ο Invest Cyprus είναι μέλος του World
Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA).
Λεωφόρος Μακαρίου III 9, Severis Building, 4ος Όροφος, 1065 Λευκωσία
Τηλ.: 22441133, Φαξ: 22441134
info@investcyprus.org.cy

JCC PAYMENT SYSTEM

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 20

Αναγνωρίζεται ως αξιόπιστος πάροχος ενός πλήρους φάσματος χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και υπηρεσιών
πληρωμών. Για τρεις δεκαετίες υποστηρίζει το τραπεζικό σύστημα και τις επιχειρήσεις, συνδυάζοντας την τεχνολογική
υπεροχή και την ασφάλεια στις συναλλαγές, με ποιοτική εξυπηρέτηση και παροχή καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων.
Διαθέτει ευρύ φάσμα λύσεων που καλύπτει ανάγκες όπως, την πρόληψη απάτης, την προσωποποίηση καρτών, την
παρακολούθηση δικτύων ATMs, καθώς και υπηρεσίες hosting, συνέχισης εργασιών και ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό (eIDAS), με δυνατότητα
έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών (EU Qualified Certificates) για ηλεκτρονικές υπογραφές και σφραγίδες.
Σταδίου 1, 2571, βιομηχανική περιοχή Νήσου Τ.Θ. 21043, 1500 Λευκωσία
Τηλ.: 22 868000
customerservice@jcc.com.cy
www.jcc.com.cy

LEROY MERLIN

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 30

Με ένα τεράστιο δίκτυο 464 καταστημάτων σε 15 χώρες σε όλο τον κόσμο, η LEROY MERLIN αποτελεί μέρος του
γαλλικού ομίλου ADEO. Ιδρύθηκε το 2005 και σήμερα λειτουργεί επτά καταστήματα στην Ελλάδα και ένα στην Κύπρο,
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε είδους κατασκευή, ανακαίνιση ή βελτίωση οποιουδήποτε χώρου, σε
ανταγωνιστικές τιμές και με ποικιλία υπηρεσιών. Ο πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο της LEROY MERLIN, διασφαλίζοντας
ότι η βελτίωση του σπιτιού είναι όσο πιο εύκολη γίνεται, παρέχοντάς του μια σειρά υπηρεσιών όπως εγκατάσταση,
τηλεφωνική παραγγελία και επαγγελματικές συμβουλές.
Καλαμών 16, Στρόβολος, Λευκωσία, Τ.Θ.: 23477, 1683, Λευκωσία
Τηλ.: 22473400
info@leroymerlin.com.cy
www.leroymerlin.com.cy
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PRESSED FOR TIME?

NEED TO CLOSE THAT DEAL?
OR GRAB THE BEST SUN LOUNGER?

SKIP THE QUEUES AND LET US ACCOMPANY
YOU FROM ARRIVAL AT THE AIRPORT
TO YOUR NEXT BUSINESS MEETING,
LEISURE ACTIVITY OR TO SIMPLY
EASE YOU INTO THE ULTIMATE
RELAXATION MODE.
Our expert team of Meet and Assist concierge help passengers
navigate through airport security, promptly complete any
necessary paperwork and address any challenges that are
part and parcel of modern-day international travel. Trust us to
ensure you start and complete your trip the right way. Contact
a member of our team for more information.
BOOK YOUR MEET AND ASSIST IN ADVANCE TO GUARANTEE YOUR BOOKING.

CONTACT US
Larnaca: T + 357 99 222 564
lca.executiveaviation@swissport.com

Paphos: T + 357 99 670 727
pfo.executiveaviation@swissport.com

ΕΚΘΕΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ & ΕΚΘΕΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΜΙΕΕΚ

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 22

Τα ΜΙΕΕΚ προσφέρουν υψηλής ποιότητας προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, διετούς κύκλου, σε αναπτυσσόμενους
τομείς. Παράλληλα, ικανοποιούν τη μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας σε επίκαιρα επαγγέλματα. Επομένως, παρέχουν
την ευκαιρία στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα στους νέους, για απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των
επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστούν ικανότεροι και αποτελεσματικότεροι για απασχόληση
και συμμετοχή στην αγορά εργασίας, κυπριακή και ευρωπαϊκή. Τα Προγράμματα Σπουδών είναι διετούς διάρκειας
(τέσσερα εξάμηνα) και προσφέρονται στις εγκαταστάσεις των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Η φοίτηση στα ΜΙΕΕΚ είναι δωρεάν και περιλαμβάνει
τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα, καθώς και πρακτική εξάσκηση στη βιομηχανία διάρκειας έξι εβδομάδων
για κάθε έτος σπουδών. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, διεξάγονται γραπτές και πρακτικές εξετάσεις για διακρίβωση των
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των σπουδαστών/σπουδαστριών και κατοχύρωση των αντίστοιχων προσόντων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Γραφείο Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22 800651/ 22800652/ 22800653
circulartech@schools.ac.cy
www.mieek.ac.cy

MODplus

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 23

Η MODplus είναι μια καινοτόμος εταιρία σχεδιασμού και παραγωγής επίπλων και ειδικών κατασκευών για ξενοδοχεία,
κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και πλοία. Στο 65ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο Ελεώνα Θήβας, στεγάζονται
οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, συνολικού εμβαδού 5.500 τ.μ. Το εργοστάσιο εξελίσσεται διαρκώς και διαθέτει τον
κατάλληλο εξοπλισμό για την υλοποίηση ακόμα και των πιο απαιτητικών σχεδίων.
Εργοστάσιο & Κεντρικά γραφεία Σ.Σ. Ελεώνα, Θήβα, GR 32200
Τηλ.: +30 22620 71 000
contact@modplus.gr
modplus.eu

MS ELECTRONICS LTD

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 10

Η MS Electronics είναι αντιπρόσωπος και διανομέας πέραν των 50 κατασκευαστών διεθνούς εμβέλειας, με γκάμα 3.500+
προϊόντων, τόσο για επαγγελματική όσο και για προσωπική χρήση, σε άμεση διαθεσιμότητα στις αποθήκες της στη Λεμεσό.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας παρέχει την ευχέρεια στους ενδιαφερόμενους να προμηθευτούν άμεσα και
εύκολα όλα τα προϊόντα που διαθέτει στη γκάμα της. Για συνεργασία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το
έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα κάτω από την επικεφαλίδα Β2Β Wholesale.
Διεύθυνση Showroom: Κολωνακίου 7, 4103 Λεμεσός | Διεύθυνση Επικοινωνίας: P.O Box 54483, 3724 Λεμεσός
Τηλ.: 25580611, 25582411
www.mstronics.com

PEGASOS REFRIGERATORS INDUSTRY LTD

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 15

Η εταιρεία ψυγείων Πήγασος ιδρύθηκε το 1968 και έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής
και εμπορίας επαγγελματικού εξοπλισμού στην Κύπρο και κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στο τομέα
της ψύξης. Διαθέτει όλα τα είδη επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών θαλάμων που καλύπτουν τις ανάγκες των
Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Καφέ-Μπάρ, Υπεραγορές, Περίπτερα, Αλυσίδες Fast Food καθώς και κατά παραγγελία
κατασκευές. Παράλληλα διαθέτει 24/7 τεχνική υποστήριξη σε παγκύπρια βάση.
Παγκρατίου 8, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος
Τηλ.: 22442080, Φαξ: 22499988
info@pegasos.com.cy
www.pegasos.com.cy
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RELIA TRADING LTD

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 2

Η RELIA πρωταγωνιστεί στη διανομή για luxury brands στον τομέα της επαγγελματικής ομορφιάς, SPA, Ινστιτούτων
Αισθητικής και μηχανημάτων εκγύμνασης εκπροσωπώντας το μεγαλύτερο παγκόσμια κατασκευαστή, την Life Fitness.
Αυτό που καθιέρωσε την εταιρία είναι η αναπτυγμένη εκπαίδευση των SPA, καθώς και η ανοδική πορεία της εταιρίας,
εξάγοντας σε χώρες του εξωτερικού. Η RELIA θεωρείται ο κορυφαίος διανομέας luxury professional beauty σε Κύπρο
και Ελλάδα, έχοντας στο Portfolio της τα πιο πολυτελή SPA και στις δύο χώρες. Έχει συνδέσει το όνομα της με τα
καλύτερα SPA brands και Niche Beauty που υπάρχουν στην αγορά. Είναι οικογενειακή επιχείρηση με 2 γενιές, οι οποίες
συνεχίζουν την πορεία τους ανοδικά εδώ και 35 χρόνια με ήθος και πειθαρχία.
45 Ανδρεα Αβρααμιδη, 2024, Λευκωσία
Τηλ.: 22454554, Φαξ: 22497946
info@relia.com.cy
www.relia.com.cy – www.relia.shop

SPARTRADE LTD

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 37

Η SPATRADE δραστηριοποιείται ως SPA Consultant, Spa Contractor & Spa Operator, παρέχοντας υπηρεσίες σχεδιασμού,
εξοπλισμού και διαχείρισης Κέντρων SPA σε πολυτελείς Ξενοδοχειακές μονάδες. Διαθέτει το απαραίτητο KNOWHOW και εμπειρία να συμβουλεύσει κατάλληλα για τον σχεδιασμό και να προμηθεύσει τον εξοπλισμό SPA σε πολύ
ανταγωνιστικές τιμές και αναλαμβάνει την διαχείριση Κέντρων ΣΠΑ, με εξειδικευμένο προσωπικό και όλα τα έξοδα
λειτουργίας, αποδίδοντας στον ξενοδόχο σημαντικά οικονομικά οφέλη.

29.
Λεωφόρος Κυρηνείας 145, Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τηλ.: 22339555, Φαξ: 22336500
kparpas@parpasgroup.com
www.spatradeinternational.com

S. SYNERGIA MEDIA LTD
Η S. Synergia Media είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην Κύπρο στο χώρο των εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συναυλιών
και συνεδρίων. Παρέχει υπηρεσίες ήχου και φωτισμού, οπτικών και οπτικοακουστικών πολυμέσων, μεταφραστικών
συστημάτων αυτόματης διερμηνείας και livestreaming για μεγάλες εκδηλώσεις, φεστιβάλ, διαλέξεις, συνέδρια, μουσικές,
θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις. Το Τμήμα Παραγωγών, Δημιουργίας και Πολυμέσων της εταιρείας ασχολείται
με ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παραγωγές, το σχεδιασμό πρωτότυπων σκηνικών και κατασκευών καθώς και την
υλοποίησή τους και τέλος με το σχεδιασμό, την παραγωγή και διαχείριση live εκδηλώσεων.

29.
Λεωφόρος Αθαλάσσης 36, 2201 Γέρι, Λευκωσία
Τηλ.: 22446634, Φαξ: 22446636
sales@synergiamedia.com
www.synergiamedia.com
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ΕΚΘΕΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ & ΕΚΘΕΣΗΣ
THE TRAVEL GROUP LTD

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 32

The Travelbook Group is a Hotel Consortium providing technology specialising in e- commerce, e-marketing, sales and
marketing. Offering a One Stop Shop solution, helping hoteliers to maximise bookings, revenue potential, including
GDS/IDS, channel distribution, web design, mobiles apps, OTA comparison tools, booking engines, rate shopping
tools, KPIs and reservation and invoicing support. Priding ourselves on fantastic customer service, assisting hoteliers
by developing new, high quality technology aiming to help businesses thrive.
The Club House, 5 London Road, Horndean, Hampshire, PO8 0BN, United Kingdom
Telephone number: +442392 000170, Fax: +442392 940276
info@travelbookgroup.com
www.travelbookgroup.com

THEOVA UHS ENTERPRISE SOLUTIONS LTD

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 6

Η Theova UHS Enterprise Solutions Ltd αποτελεί την συνέχεια της Theova Computer Consultants Ltd, από τις πρώτες
εταιρίες πληροφορικής στην Κύπρο και τις γειτονικές χώρες. Από το 1983 η Theova UHS προσφέρει λύσεις πληροφορικής
για το γενικό εμπόριο καθώς και για τον ξενοδοχειακό τομέα. Παρέχει δύο γραμμές προϊόντων και υπηρεσιών. Την πολύ
γνωστή σουίτα προϊόντων HotelWare που απευθύνεται στον ξενοδοχειακό τομέα, καθώς και την σουίτα OfficeWare που
απευθύνεται στον επιχειρηματικό τομέα.
Theova House, Αμμοχώστου 9, 3021 Λεμεσός, P.O.Box 56970 -3311 Λεμεσός
Τηλ.: 77777111- 25859400, Φαξ: 25385916
Vassilia House, Μιχαλάκη Νικολαΐδη& Κυφησίας, 1ος Όροφος Γραφείο 101, 6017 Λάρνακα
Τηλ.: 77777111, Φαξ: 24620840

UIBS UNITED BUSINESS SOLUTIONS LTD

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 36

Η UIBS United Business Solutions είναι εταιρεία συμβουλευτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών cloud και πληροφορικής,
πιστοποιημένος συνεργάτης της Microsoft, Rategain, Tripadvisor, PayPal και JCC. Με πολύχρονη εμπειρία στους τομείς
της τουριστικής βιομηχανίας, ναυτιλίας, χρηματοοικονομικών, ακινήτων και επιχειρήσεων, εστιάζει, προετοιμάζει και
μεταμορφώνει την επιχείρηση σας, στο νέο ψηφιακό κόσμο. Η πολυετής εμπειρία του εργατικού δυναμικού της και η
αγαστή συνεργασία με επιχειρήσεις που αναζητούν την καλύτερη εμπειρία για τους πελάτες τους (UX/UI), αποτέλεσε
οδηγό για την εταιρεία ώστε να ολοκληρώσει επιτυχώς εκατοντάδες έργα τα τελευταία 20 χρόνια.
Σήμερα, η UIBS προμηθεύει και υποστηρίζει την ενοποιημένη διαδικτυακή πλατφόρμα συστημάτων κρατήσεων UIBScloud
hospitality platform, με πέραν των 600 καναλιών παγκοσμίως, τοποθετώντας το Brand της ξενοδοχειακής αλυσίδας ή
μονάδας στο κέντρο της ψηφιακής εμπειρίας του πελάτη, με αφετηρία την ιστοσελίδα.
Αγίας Ζώνης 1, Pentadromos Business Center, Office B401,3026 Λεμεσός
Τηλ.: 77778427, Φαξ: 77778427
info@uibs.net
www.uibs.net

VMG ENTERPRISE HOLDING LTD

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 13

Η VMG Satherm LTD εξειδικεύεται στη δημιουργία και διάθεση προϊόντων πέλετ. Διαθέτει σύγχρονη τεχνικό́-υλική́ και
αποθηκευτική́ υποδομή, καθώς και άρτια εξειδικευμένο προσωπικό, καταρτισμένο σε επιχειρήσεις - κατασκευαστές
των διαφόρων εξοπλισμών και συστημάτων πέλετ. Παρέχει πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται
με την τεχνολογία πέλετ, περιλαμβανομένων την πώληση πέλετ, οικιακών τζακιών και λεβήτων πέλετ, βιομηχανικών
λεβήτων πέλετ, την εγκατάσταση, την τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση, καθώς και την πώληση και εγκατάσταση
ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών και ατμολεβήτων πέλετ.
Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 17, Μέσα Γειτονιά, 4001, MBC Business Center, Λεμεσός
Τηλ.: 99940961 – 77771166
taline.tavlian@vmg.eu
vmgsatherm.com
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Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ)
εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους χορηγούς και εκθέτες
για την έμπρακτη στήριξή τους για την διεξαγωγή του
43ου Ξενοδοχειακού Συνεδρίου και Έκθεσης.

ΧΟΡΗΓΟΙ
Main sponsor

Official Lunch
Sponsor

Air Carrier
Sponsor

Sponsors

ΕΚΘΕΤΕΣ
ANDREAS A.
CONSTANTINOU
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