Της Κυριακής

Ο Αντώνης Αντωνίου Λατούρος
σε Διεθνές Συνέδριο στην Κίνα
Στο Διεθνές Συνέδριο Αδρανών Υλικών που διοργάνωσε ο
Κινεζικός Σύνδεσμος Αδρανών
Υλικών, στο Wuxi της Κίνας, στις
10 και 11 Δεκεμβρίου 2019, ο
κ. Αντώνης Αντωνίου Λατούρος
εκπροσώπησε τον Ευρωπαϊκό
Σύνδεσμο Λατομείων UEPG, υπό
την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος.
Ο κ. Λατούρος, παρουσίασε με
επιτυχία το θέμα «Μελλοντικές
τάσεις στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία αδρανών υλικών υπό τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Η παρουσία του κ. Λατούρου στο Διεθνές Συνέδριο Αδρανών Υλικών αποτελεί
τιμή για την Κυπριακή Λατομική Βιομηχανία και την Κύπρο γενικότερα, με γνώμονα
τα μεγέθη της ετήσιας κατανάλωσης αδρανών υλικών παγκόσμια. Σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία, η κατανάλωση ανέρχεται στα 50 δισεκατομμύρια τόνους, από τα
οποία τα 20 στην Κίνα και τα 3 στην Ευρώπη. Στην Κύπρο, η ετήσια κατανάλωση
είναι μόλις 8 εκατομμύρια τόνοι.

Αγορά 26
Η Zozibini Tunzi φόρεσε TommyXZendaya σε
εκδήλωση στη Νέα Υόρκη
Η Zozibini Tunzi, Miss
Universe
2019,
φόρεσε
TommyXZendaya για την εμφάνισή της σε εκδήλωση στο
Empire State Building στη Νέα
Υόρκη. Η Tunzi φόρεσε ένα
ζιβάγκο σε houndstooth καρό
και ένα δερμάτινο jacket από
τη συλλογήTommyXZendaya.
Η συλλογή TommyXZendaya
είναι διαθέσιμη στην Κύπρο σε
επιλεγμένα καταστήματα Tommy
Hilfiger και σημεία πώλησης και
στο tommy.com.

Νέο μέλι ανθέων ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ από την Εύρηκα
Η Εύρηκα, πάντοτε στην πρώτη γραμμή
της εξυπηρέτησης της κυπριακής οικογένειας και στα προϊόντα φαγητού, παρουσιάζει
μία νέα γευστική και απολαυστική πρόταση
για μέλι. Συγκεκριμένα, η Εύρηκα έχει αναλάβει τη διανομή του νέου μελιού ανθέων
ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ. Το προϊόν είναι ένα μέλι
εξαιρετικής ποιότητας που συσκευάζεται
στην Κύπρο, με συγκομιδή από επιλεγμένα
μέλια ανθέων Κύπρου, Ισπανίας και Μολδαβίας. Το μέλι ανθέων ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ είναι
παραγωγής ανοιξιάτικης ανθοφορίας, έχει
εξαιρετικό άρωμα και γεύση και ιδιαίτερα
υψηλή θρεπτική αξία. Με πολλά μεταλλικά
στοιχεία και ιχνοστοιχεία, το μέλι ανθέων
ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ βοηθά στην καλή λειτουργία
της πέψης, του εντέρου και του συκωτιού,
ενισχύει το ανοσοποιητικό και αποτελεί ιδανική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό.
Kαταναλώνεται με ψωμί ή και μόνο του, ενώ μπορεί να αποτελέσει την ιδανική βάση
για κάθε ζαχαροπλαστική ή μαγειρική έμπνευση. Διαθέσιμο σε υπεραγορές και σε
επιλεγμένα σημεία πώλησης σε 2 συσκευασίες: βάζο του ενός κιλού και εύχρηστο
squeeze 485 γραμμαρίων.

Διπλασιασμός του μεριδίου αγοράς
της HYUNDAI στην Κύπρο
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από
την εγγραφή καινούργιων οχημάτων
στην Κύπρο, η Hyundai καταγράφει
μερίδιο αγοράς με μέσο όρο 7,5% για
το 2019! Αυτό σημαίνει διπλασιασμό
του μεριδίου αγοράς της μάρκας σε σύγκριση με το 2018. Αυτό οφείλεται στον
εμπλουτισμό της γκάμας της Hyundai,
με την προσθήκη του KONA SUV, των
νέων i20 και i20 Active και του νέου
i10. Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία
των υβριδικών και ηλεκτρικών μοντέλων που αναμένεται να προσδώσουν
ακόμα μεγαλύτερη παρουσία στους
δρόμους της Κύπρου. Οι πωλήσεις αφορούν κυρίως το εξαιρετικά δημοφιλές SUV
της Hyundai, TUCSON, το μικρότερο KONA, το i30, το i20 και το i10. Το TUCSON
είχε ανακηρυχθεί πρόσφατα ως το πιο δημοφιλές οικογενειακό SUV στη Γερμανία,
από τους αναγνώστες της εφημερίδας Bild am Sonntag, αφήνοντας πίσω 16 ανταγωνιστές. Το Hyundai KONA, που αποτελεί την προτίμηση των νεαρών ηλικιών
κυρίως, απέσπασε τον περασμένο Μάρτιο την τιμητική διάκριση Red Dot Design
Award. Οι διακρίσεις για τη Hyundai διαδέχονται η μια την άλλη, ενώ οι επιτυχίες
της αγωνιστικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι WRC 2019 έρχονται να
προσθέσουν στην αξιοπιστία της μάρκας. Η Hyundai Motorsports κατέκτησε την
πρώτη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών του WRC 2019.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ανοιχτή για όλους
Πιστή στο πνεύμα των Χριστουγέννων και με γιορτινή διάθεση, η Lidl Food
Academy υποδέχτηκε το κοινό της στις
15 Δεκέμβρη, σε μια ανοικτή εκδήλωση
για παιδιά και μεγάλους, με ευχάριστες
δραστηριότητες, νόστιμες λιχουδιές, ζεστό
καφέ και τσάι, σε ένα υπέροχο, χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Ο χώρος της Ακαδημίας
διακοσμήθηκε λαμπερά, με χριστουγεννιάτικες πινελιές, ενώ στον εξωτερικό της
χώρο δημιουργήθηκε μία γιορταστική
γωνιά με τη βοήθεια μίας τέντας, όπου
προσφέρονταν χριστουγεννιάτικα εδέσματα
κυρίως στους γονείς, όση ώρα τα παιδιά
τους απασχολούνταν με τις πολλές δραστηριότητες που γινόντουσαν στον εσωτερικό
της χώρο, ειδικά διαρρυθμισμένο για την περίσταση. Face painter για να ζωγραφίζει
τα προσωπάκια των παιδιών με χριστουγεννιάτικα σχέδια, και ένα Photobooth για τις
φωτογραφίες των παιδιών και όλης της οικογένειας, έδιναν την ευκαιρία σε μικρούς
και μεγάλους να εκτυπώνουν την ίδια στιγμή (με το λογότυπο της Lidl) χαρούμενες
φωτογραφίες και να τις μοιράζονται με τους φίλους τους, αλλά και on line, στα κοινωνικά
δίκτυα με hashtag #lidlcyprus #lidlfoodacademy, κοινοποιώντας την παρουσία τους
στην Lidl Food Academy. Τα χριστουγεννιάτικα κεράσματα ήταν παντού. Οι περαστικοί
είχαν την τύχη να απολαμβάνουν τα φρεσκοψημένα μπισκότα που ο σεφ και οι βοηθοί
του φούρνιζαν συνεχώς, με τη μυρωδιά τους να γεμίζει ολόκληρη την Ακαδημία. Παράλληλα, σεφ και βοηθοί προετοίμασαν το Christmas Cake, το οποίο και διακόσμησαν
επί τόπου με το κοινό να παρακολουθεί ενθουσιασμένο. Στην εκδήλωση υπήρξε και
μια ευχάριστη έκπληξη. Στη δραστηριότητα για τα παιδιά 3-10 χρονών που αφορούσε
στην ανάγνωση του Παραμυθιού «Ποιος έφαγε τον τελευταίο λουκουμά», τα παιδάκια,
με τη βοήθεια της συγγραφέως του παραμυθιού Σάντης Αντωνίου, έφτιαξαν παρέα και
όλες τις κατασκευές για τους λουκουμάδες.Φυσικά και δεν έλειπε και ο Άγιος Βασίλης
με τα ξωτικά του. Εξοπλισμένος με τον τεράστιο σάκο του είχε δωράκια για όλους τους
μικρούς του φίλους: νόστιμα σοκολατάκια, καραμέλες και άλλες Lidl λιχουδιές, που
μοίραζε απλόχερα στα παιδάκια, με την συγκατάθεση φυσικά των γονιών τους.
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Elcafe – Νέος, ποιοτικός καφές
χωρίς γάλα, χωρίς ζάχαρη
Ο αγαπημένος σας, έτοιμος παγωμένος καφές Elcafe φτάνει κοντά
σας τώρα, προσθέτοντας ακόμη
μία νέα γεύση. Μαύρος - χωρίς
ζάχαρη. Αυξάνοντας την γκάμα
των επιλογών του σε 4 γεύσεις,
ο Elcafe συνεχίζει να ξεχωρίζει
λόγω της εξαιρετικής ποιότητας
καφέ από διαλεκτές ποικιλίες
Arabica αλλά και του ξεχωριστού αρώματος και γεύσης του,
με το κοινό να τον προτιμά ως μια
ολόχρονη καθημερινή απόλαυση. Οι 3 γεύσεις Elcafe που ήδη
κυκλοφορούν είναι: Με γάλα και
ζάχαρη, Μαύρος με ζάχαρη και
Cappuccino. Ο Elcafe είναι ακόμη ένα προϊόν το οποίο διατίθεται και διανέμεται
στην αγορά από την εταιρεία Laiko Cosmos Trading Ltd. Είναι διαθέσιμο σε μεγάλες
υπεραγορές καθώς και σε μικρά σημεία λιανικής πώλησης, όπως mini market και
περίπτερα σε όλη την Κύπρο.

iLIFE-TROODOS: Απολογισμός έτους 2019

Leptos Kamares Village
Μερικές φορές κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν έξω κάνει κρύο, δεν υπάρχει
πραγματικά καλύτερο μέρος από το να είσαι μπροστά από ένα τζάκι και να ακούς
ανέμελα το τρίξιμο του ξύλου, να βλέπεις τις φλόγες να χορεύουν και να δημιουργούν όλα μαζί ένα όμορφο συναίσθημα ζεστασιάς και άνεσης. Με αυτό κατά νου,
οι Αρχιτέκτονες και Μηχανικοί του Leptos Kamares Village, κατάφεραν να δημιουργήσουν τζάκια με μοναδικά σχέδια σε πολλές από τις πολυτελείς κατοικίες που
έχουν δημιουργήσει, όχι μόνο στο σαλόνι, αλλά ακόμη και τα κύρια υπνοδωμάτια.
Κλασικά και σύγχρονα τζάκια με επιλεκτικούς σχεδιασμούς και εφαρμογές χαρακτηρίζονται ως ένα θαυμάσιο αρχιτεκτονικό στοιχείο και μεγάλη προσθήκη σε ένα σπίτι
μετατρέποντας τους εσωτερικούς χώρους σε μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα για
χαλάρωση και αναζωογόνηση.Το Leptos Kamares Village βρίσκεται στους λόφους
πάνω από την Πάφο, δίπλα στο μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου. Είναι μια υπέροχη
περιοχή με όμορφες παραδοσιακές κατοικίες (περίπου 1200), όπου μπορεί κάποιος
να ζήσει μέσα σε ηρεμία και γαλήνη απολαμβάνοντας και τις τέσσερις εποχές του
χρόνου με τις ηλιόλουστες μέρες, τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα ακόμα και τις λιγοστές
κρύες μέρες του χειμώνα.

Το έργο iLIFETROODOS βρίσκεται
ήδη στο τελευταίο έτος
υλοποίησής του. Μέσα
από μια καμπάνια ενημέρωσης επιδιώκει να
προσεγγίσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό
Κυπρίων και τουριστών
που επισκέπτονται το
νησί και να τους ευαισθητοποιήσει, όσον αφορά
στις φυσικές αξίες και οικοσυστημικές υπηρεσίες
που παρέχει απλόχερα
και δωρεάν μια φυσική περιοχή, ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000, όπως είναι
το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους. To 2019, οι εταίροι του έργου (Τμήμα Δασών,
Τμήμα Περιβάλλοντος, Μονάδα Διατήρησης της Φύσης -Frederick University και
Contact Advertising Agency Ltd), πραγματοποίησαν δύο εκστρατείες ενημέρωσης του
κοινού οι οποίες μεταξύ άλλων περιλάμβαναν: Την προβολή σποτ στην τηλεόραση,
στο ραδιόφωνο και στις κινηματογραφικές αίθουσες. Την παρουσίαση του έργου
από εκπρόσωπό του σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Την έκδοση δελτίων τύπου και
άρθρων σε έντυπη και ηλεκτρονική ειδησεογραφία. Τη διαφήμιση σε περιοδικά,
εφημερίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδησεογραφικά πόρταλ. Την προβολή μηνυμάτων για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους σε αστικές συγκοινωνίες.
Την έκδοση ενημερωτικού δελτίου.Την ίδια περίοδο: Ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «Τρόοδος, είναι στη φύση μας», εγκαταστάθηκαν δύο
σημεία ενημέρωσης, ένα στον εκδρομικό χώρο «Πλατάνια» και ένα στην Πλατεία
Τροόδους, πραγματοποιήθηκε ένα εργαστήριο με φορείς που δραστηριοποιούνται
στην τουριστική βιομηχανία, ξεκίνησε η περιήγηση μιας φωτογραφικής έκθεσης με
φωτογραφίες από τον Φωτογραφικό Διαγωνισμό σε διάφορα μέρη της Κύπρου και
πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των ενδιαφερομένων φορέων του Έργου.
Μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου τον Σεπτέμβριο του 2020, αναμένεται η συνέχιση
της καμπάνιας με άλλες δύο εκστρατείες ενημέρωσης, η δημιουργία ντοκιμαντέρ για
το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους και η υλοποίηση δεύτερου γύρου συναντήσεων
με κοινότητες που περιβάλλουν το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους.

Κάθε χρόνο και καλύτερο
το ΟΠΑΠ All Star Game!
Εντυπωσιακό ήταν για μια ακόμη χρονιά το ΟΠΑΠ All Star Game «παίζω με
κανόνες-οδηγώ με κανόνες» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου
στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία». Η ένατη στη σειρά διοργάνωση
πρόσφερε σε χιλιάδες θεατές υπέροχες στιγμές δικαιώνοντας τον χαρακτηρισμό
που της δόθηκε ως η μεγάλη γιορτή αθλητισμού και ζωής. Έχοντας ρυθμό, γρήγορη
εναλλαγή γεγονότων και συναισθημάτων, το 9ο ΟΠΑΠ All Star Game έστειλε τα
μηνύματα για τη σωστή οδική συμπεριφορά αλλά και για το πώς ο αθλητισμός μπορεί
να αξιοποιηθεί ουσιαστικά προς ευρύτερο όφελος της κοινωνίας μας. Αυτός άλλωστε
ήταν ο στόχος που πρόταξαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου Δημήτρης
Αλετράρης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ανδρέας Μουζουρίδης, δίνοντας μαζί το «τζάμπολ» για την έναρξη του All Star Game. Η
βιολίστρια Βικτώρια Παστελλά, η Φιλαρμονική του Δήμου Μέσα Γειτονιάς, υπό τη
διεύθυνση του Παρασκευά Ξάνθου και η Ακαδημία χορού Αντιγόνης Τασουρή, έδωσαν το έναυσμα για μια όμορφη βραδιά η οποία πρόσφερε στη συνέχεια εκπληκτικό
θέαμα τόσο από τους διεθνούς φήμης σλοβένους ακροβάτες Dunkin D όσο και από
τους κορυφαίους καλαθοσφαιριστές μας που έλαβαν μέρος στον αγώνα των αστεριών
και στο διαγωνισμό τριπόντων! Για πρώτη φορά στη διοργάνωση, τους κορυφαίους
άντρες καλαθοσφαιριστές συναγωνίστηκαν στο παιχνίδι και κορυφαίες αθλήτριες
που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας γυναικών. Ξεχώρισαν όμως και
συγκίνησαν δύο συγκλονιστικές ανθρώπινες στιγμές, όπως τις υπαγορεύει και το
πνεύμα των Χριστουγέννων. Η ΟΠΑΠ Κύπρου διά του Διευθύνοντα Συμβούλου
της, Δημήτρη Αλετράρη, υλοποίησε την ευχή της δωδεκάχρονης Δέσποινας που
αντιμετωπίζει τα προβλήματα υγείας της με θαυμαστή δύναμη και αξιοπρέπεια. Η
μικρή Δέσποινα, η οποία συνοδευόταν από τους γονείς της και τον πρόεδρο του Συνδέσμου «Ένα όνειρο-μια ευχή» Γιώργο Πενηνταέξ, ομολόγησε με γλυκό χαμόγελο
την ευχή της που ήταν η απόκτηση ενός φορητού υπολογιστή. Συγκλόνισε όμως και
η απονομή του θεσμοθετημένου από την ΟΠΑΠ βραβείου «Νεόφυτος Χανδριώτης»,
στη μνήμη του διεθνούς καλαθοσφαιριστή και άριστου φοιτητή μας, ο οποίος πέθανε
την 1η Δεκεμβρίου 2015 σε νοσοκομείο της Βοστώνης, σε ηλικία 22 χρόνων κι αφού
πάλεψε γενναία με τον καρκίνο. Το βραβείο απονεμήθηκε από τον πατέρα του Νεόφυτου, εκπαιδευτικό Δημήτρη Χανδριώτη, στους μαθητές του Εξατάξιου Γυμνασίου
Ριζοκαρπάσου που με την αντοχή και επιμονή τους, στέλλουν μηνύματα ελπίδας για
το μέλλον της Κύπρου μας! Το κοινό στο στάδιο υποδέχθηκε με αγάπη τους μαθητές
και μαθήτριες του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου οι οποίοι ανταπόδωσαν με τις γλυκές
ευχές τους! Τους μαθητές συνόδευε ο καθηγητής Τρύφωνας Παπαγιάννης και ο
Επαρχιακός Επιθεωρητής Λάρνακας-Αμμοχώστου Μιχαλάκης Λοϊζίδης.

Δύο διακρίσεις για τα Beauty Line
στα Cyprus Digital Marketing Awards
Με δύο τιμητικές βραβεύσεις, διακρίθηκαν τα Beauty Line στην τελετή απονομής
των πρώτων Cyprus Digital Marketing Awards 2019, που πραγματοποιήθηκαν την
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, για να αναδείξουν και επιβραβεύσουν τις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές ενέργειες Digital Marketing. Στην τελετή βράβευσης,
τα Beauty Line διακρίθηκαν: Στην κατηγορία «Best Community Engagement» με
Gold Award: Η διάκριση αυτή αφορά την καμπάνια «Α selfie for a Pink Cause» με
την οποία τα Beauty Line σε συνεργασία με το Digital Agency Opium Works, ενδυνάμωσα το μήνυμα της πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού, με ένα ξεχωριστό
τρόπο: «χρωματίζοντας» το Instagram ροζ!
Προσκαλώντας τις ίδιες τις γυναίκες, να φορέσουν ένα ροζ κραγιόν, να ανεβάσουν
selfie και να υπενθυμίσουν άλλες γυναίκες να λάβουν τα απαραίτητα προληπτικά
μέτρα κατά της νόσου, το μήνυμα της πρόληψης, μέσα σε 10 μέρες, πέρασε από
Γυναίκα σε Γυναίκα. Περισσότερες από 800 selfies, 2 εκατομμύρια impressions
και 300 χιλιάδες video views, δημιούργησαν μια αλυσίδα δύναμης στην μάχη κατά
του Καρκίνου του Μαστού. Στην κατηγορία «Best Social Media Contest» με Silver
Award: Λίγες μέρες πριν την Ημέρα της Μητέρας, τα Beauty Line σε συνεργασία με
το Digital Agency Admine, μετάτρεψαν τη διαδικασία ανεύρεσης ιδανικού δώρου για
τη μαμά σε απολαυστική εμπειρία. Κάλεσαν τους πελάτες τους να μπουν στο www.
beautylinegiftlist.com και να ανακαλύψουν μέσα από ένα διαδραστικό κατάλογο
ιδέες για δώρα. Επιπλέον, να δημιουργήσουν τη λίστα με τα δώρα που ταιριάζουν
στη δική τους μαμά και φυσικά να μοιραστούν τη λίστα στα social media ώστε να
μπουν σε κλήρωση και να την κερδίσουν. Η συμμετοχή του κόσμου ξεπέρασε κάθε
προσδοκία. Λίγες μέρες πριν την Ημέρα της Μητέρας, δημιουργήθηκαν 3568 λίστες
με δώρα, ενώ ο κόσμος κατέφθανε στα καταστήματα ζητώντας δώρα που είδε στο www.
beautylinegiftlist.com. Τα Cyprus Digital Marketing Awards ήταν μια διοργάνωση
της Boussias Communications και του εκδοτικού Οίκου Δίας, με συνδιοργανωτή
το Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του KOEΔ.

