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Μαρία 
Θεοδώρου  

εκτελεστίκή 
δίευΘυντρία

Γίατί στήρίζουΜε 
τον ΘεσΜο  
Η διατήρηση μιας ικα-
νής και ανταγωνιστι-
κής επιχειρηματικής 
βάσης είναι αναγκαία 
για την οικονομία της 
Κύπρου και αποτελεί 
αδιαμφησβήτητο γεγο-
νός ότι τα IN Business 
Awards έχουν καταστεί 
σημείο αναφοράς για 
την κυπριακή αγορά. 
Η επιβράβευση και η 
σπουδαιότητά της είναι 
σίγουρα το επιστέγα-
σμα της αναγνώρισης 
για τους βραβευθέντες, 
όμως πέραν τούτου, θε-
ωρώ ότι η ίδια η τελετή 
αποτελεί μια εξαιρετική 
ευκαιρία σύναξης και 
ανταλλαγής απόψεων 
μεταξύ της κυπριακής 
επιχειρηματικής κοι-
νότητας και άλλων ση-
μαντικών οικονομικών 
παραγόντων. Η ψήφος 
εμπιστοσύνης της TFI 
Markets στον θεσμό 
είναι έμπρακτη, αφού 
τον στηρίζει διαχρονικά 
και θα συνεχίσει να το 
κάνει στο μέλλον. 

Πώσ Θα ενίσχυΘεί 
το εΠίχείρείν 
Ο Κύπριος επιχειρη-
ματίας έχει αποδείξει 
έμπρακτα την ικανό-

τητά του να αξιοποιεί 
οποιεσδήποτε ευκαιρί-
ες του παρουσιάζονται 
και ταυτόχρονα να 
δημιουργεί αξία ακόμα 
και σε αντίξοες συν-
θήκες. Στη σημερινή 
εποχή της παγκοσμιο-
ποίησης και του αυξη-
μένου ανταγωνισμού 
η κυπριακή επιχειρη-
ματικότητα καλείται να 
κοιτάξει πέραν  της μι-
κρής εγχώριας αγοράς 
και να ανταγωνισθεί σε 
διεθνές επίπεδο. 
Για την περαιτέρω 
ενδυνάμωση της δρα-
στηριότητας κρίνεται 
σημαντικό να υπάρξουν 
συντονισμένες ενέρ-
γειες σε δυο γενικούς 
άξονες. Ο πρώτος αφο-
ρά σε ενέργειες που 
στοχεύουν στη βελτίω-
ση των υποδομών της 
κυπριακής οικονομίας 
και σ’ αυτή την κατη-
γορία κατατάσσονται 
λύσεις, όπως, η παροχή 
κίνητρων για την άμεση 
υιοθεσία νέων τεχνολο-
γιών, αυτοματοποίησης, 
καθώς και η ανάπτυξη 
εναλλακτικών τρόπων 
χρηματοδότησης.  Ο 
δεύτερός άξονας αφορά 
στην ενδυνάμωση νέων 
τομέων, πέραν των 
παραδοσιακών, στους 
οποίους η Κύπρος δύ-

ναται να έχει συγκριτικά 
πλεονεκτήματα. Τέτοιοι 
είναι η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, ο ιατρικός 
κλάδος και οι χρηματο-
οικονομικές υπηρεσίες. 

τί ΠερίλαΜβανουν 
τα Πλανα Μασ
Η TFI συμπλήρωσε τη 
δεύτερη δεκαετία λει-
τουργίας της και θεω-
ρούμε ότι έχουμε εδραι-
ωθεί στην κυπριακή 
αγορά. Το επιχειρησιακό 
πλάνο μας, τα τελευ-
ταία δύο χρόνια, έδωσε 
ιδιαίτερη σημασία στην 
ανάπτυξη συστημάτων 
και νέων υπηρεσιών, οι 
οποίες βρίσκονται ήδη 
σε πιλοτική βάση σε 
μικρό αριθμό πελατών.
 Όσον αφορά το μεσο-
πρόθεσμο πλάνο ανά-
πτυξης των εργασιών 
της εταιρείας, προγραμ-
ματίζουμε την προώθη-
ση των υπηρεσιών της 
στο εξωτερικό μέσω 
λειτουργίας υποκατα-
στημάτων σε αριθμό 
ευρωπαϊκών χωρών. 
Επιπρόσθετα, θα διατη-
ρήσουμε το υφιστάμενο 
επιτυχές μοντέλο επι-
κοινωνίας με τους πελά-
τες, όπου η προσωπική 
επαφή και εξυπηρέτηση 
θα πλαισιώνονται με 
τεχνολογικές λύσεις.  
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