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Από τη θεµατολογία του νέου Lanitis Newsletter µπορεί κάποιος να συµπεράνει ότι οι εταιρίες του Οµίλου Λανίτη τρέχουν µε γρήγορους ρυθµούς σε µία
διαδροµή που οδηγεί στην ανάπτυξη, εφαρµόζοντας τους στρατηγικούς σχεδιασµούς του Οµίλου και ενισχύοντας περαιτέρω τις µελλοντικές προοπτικές
του. Νέα έργα, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, νέες συνεργασίες, εξαγορές εταιριών και επέκταση εργασιών, δίνουν την εικόνα ενός οργανισµού που
βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και εξέλιξη.
Οι πιο πάνω επιχειρηµατικές επιδόσεις, συµπληρώνονται και από µία σειρά από ενέργειες που ενδυναµώνουν περισσότερο τον ανθρωποκεντρικό και
κοινωνικά υπεύθυνο χαρακτήρα του Οµίλου. Μέσω του Ιδρύµατος Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη, οι εταιρίες του Οµίλου προσπαθούν να συνεισφέρουν στο
µέτρο του δυνατού και στο κοινωνικό σύνολο µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, στηρίζοντας οργανωµένα σύνολα και δράσεις που προσφέρουν
στήριξη σε ωφέλιµους πυλώνες της κοινωνίας.
Αντώνης Παπάς
∆ιευθυντής Marketing και Επικοινωνίας
Όµιλος Λανίτη

Εξαγορά των αλυσίδων Gloria Jean’s Coffees
και Cremoso Gelato από τον Όµιλο Λανίτη
Oι εταιρίες του Οµίλου Λανίτη, Amathus Leisure και Lanitis Entertain-
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ιδιοκτήτρια εταιρία των 11 σηµείων πώλησης καφέ Gloria Jean’s και των 4

H διεθνής αλυσίδα Gloria Jean’s Coffees ξεκίνησε από το Ιλλινόις των

σηµείων πώλησης παγωτού τζελάτο Cremoso που λειτουργούν σε
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λειτουργεί περισσότερα από 1000 καταστήµατα σε 39 χώρες. Το πρώτο

Μετά την εξαγορά των πιο πάνω χώρων, η διαχείριση τους έχει περάσει
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στη Lanitis Entertainment, την εταιρία management του Οµίλου Λανίτη
που εξειδικεύεται στη διοίκηση και διαχείριση χώρων στον τοµέα της
εστίασης, της διοργάνωσης εκδηλώσεων και της αναψυχής γενικότερα.
Με την πιο πάνω εξαγορά η Lanitis Entertainment εµπλουτίζει περεταίρω
το χαρτοφυλάκιο των χώρων που έχει κάτω από την ευθύνη της.
Υπενθυµίζεται ότι σήµερα η εταιρία έχει κάτω από την οµπρέλα της τα
εστιατόρια και τους χώρους εκδηλώσεων της Carob Mill Restaurants στο

Έργα υποδοµής και ανάπτυξης της Κύπρου από την Cybarco Contracting
Έπεσαν οι υπογραφές για τη σύµβαση για την κατασκευή του Αυτοκινητοδρόµου Αστροµερίτη – Ευρύχου, κόστους €88.627.630 στο Προεδρικό. Τη σύµβαση
υπέγραψε η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων, Ελένη Κασκίρη και ο αντιπρόσωπος της Κοινοπραξίας Cybarco-Pharmakas, Ηρακλής
Πασσάδης.
Στον χαιρετισµό του στην τελετή υπογραφής της σύµβασης, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, είπε ότι το µεγαλεπήβολο αυτό έργο µπαίνει επίσηµα
σε τροχιά υλοποίησης. «Ήταν στις προγραµµατικές µου δηλώσεις αλλά και το όραµα. Πώς επιτέλους διαµορφώνεται µια Εθνική Στρατηγική για την ανάπτυξη των
ορεινών κοινοτήτων». Αναφέρθηκε στο ότι ο θεσµός του Επιτρόπου Ορεινών Περιοχών δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για «να ευαισθητοποιηθούν οι πάντες αλλά
και να υλοποιηθούν τα όσα είχα στις προγραµµατικές µου δηλώσεις», ενώ πρόσθεσε ότι η σηµαντικότητα διαφαίνεται και
από την υλοποίηση µιας σειράς άλλων οδικών κατασκευών που οδηγούν προς τις ορεινές κοινότητες αλλά και
πολιτικές για να δοθούν κίνητρα για «να συγκρατήσουµε τους κατοίκους της υπαίθρου στις περιοχές τους».
Το Έργο αφορά υπεραστικό αυτοκινητόδροµο τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας µήκους 11 χλµ. περίπου. Ξεκινά σε σηµείο
του υφιστάµενου δρόµου Αστροµερίτη-Ευρύχου, νοτίως της κοινότητας Αστροµερίτη, µετά τη διασταύρωση προς την
Κοινότητα Βυζακιάς και τερµατίζει στη συµβολή του υφιστάµενου δρόµου. Το έργο περιλαµβάνει ένα ανισόπεδο κόµβο
(περιοχή Κουτραφά) και ανισόπεδες διαβάσεις µε τα σχετικά τµήµατα δρόµων που απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου. Στην αρχή και το
τέλος προβλέπονται ισόπεδοι κόµβοι για τη σύνδεση µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο. Στο Έργο περιλαµβάνεται επίσης µεγάλη κοιλαδογέφυρα στον ποταµό της Ελιάς
(περιοχή Βυζακιάς).

Trilogy Limassol Seafront: Στον δρόµο της ολοκλήρωσης ο απόλυτος προορισµός
Το Trilogy Limassol Seafront, o απόλυτος προορισµός για διαβίωση, εργασία και αναψυχή στην Κύπρο, αποτελεί ένα ακόµα έργο «ορόσηµο» από την Cybarco.
Πρόκειται για το πολυαναµενόµενο και πρωτοποριακό έργο που αλλάζει ριζικά τον ορίζοντα της Λεµεσού, του οποίου οι πωλήσεις και οι κρατήσεις για τα
προνοµιούχα παραθαλάσσια διαµερίσµατα και γραφεία έχουν ήδη ξεπεράσει τα 385 εκατ. ευρώ.
Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του, το Trilogy πλησιάζει µε γοργούς ρυθµούς στην παράδοση των δύο µπροστινών πύργων και της
δηµόσιας πλατείας εµβαδού 6,850 τ.µ.. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η κατασκευή και η προπώληση των διαµερισµάτων ενός, δύο, τριών υπνοδωµατίων και των
ρετιρέ τριών υπνοδωµατίων στο τρίτο (βόρειο) κτήριο. Σχεδιασµένο από το παγκοσµίου φήµης αρχιτεκτονικό γραφείο του έργου, το WKK στο Λονδίνο, το "North
Residences" προσφέρει µια πραγµατικά µοναδική εµπειρία ζωής στο κέντρο της πόλης της Λεµεσού. Το "North Residences" αποτελείται από διαµερίσµατα µε
θέα στη θάλασσα και την πόλη και µε άµεση πρόσβαση στο εντυπωσιακό Private Oasis του έργου, συνολικού εµβαδού 6,700 τ.µ.. Εγκαταστάσεις και υπηρεσίες
πεντάστερου ξενοδοχείου θα είναι διαθέσιµες στους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές όλο το 24ωρο, ενώ παράλληλα έχει στηθεί µια οµάδα έµπειρων επαγγελµατιών
που θα αναλάβει τις ενοικιάσεις, τη διαχείριση των ακινήτων και των
κοινόχρηστων χώρων, όπως επίσης και το lifestyle management των
πελατών. Συνδυάζοντας έναν ελκυστικό, µεσογειακό τρόπο ζωής, µέσα
στην κοσµοπολίτικη ατµόσφαιρα της πόλης της Λεµεσού, το Trilogy
προσφέρει κάτι περισσότερο από απλά ένα ακίνητο σε έναν ξεχωριστό
προορισµό. Πέρα από την απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα, τους
πολυτελείς εσωτερικούς χώρους και τις µεγάλες βεράντες, οι κάτοικοι
επωφελούνται επίσης από υψηλής ποιότητας εστιατόρια, καταστήµατα και άλλες εγκαταστάσεις αναψυχής.

Το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη στηρίζει το
∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Λεµεσού
Το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη δίνει συνέχεια στη διαχρονική στήριξή του σε δράσεις που
προάγουν τον πολιτισµό, στηρίζοντας και φέτος τη διοργάνωση του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ
Ντοκιµαντέρ Λεµεσού. Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ διοργανώθηκε φέτος για 17η χρονιά και
παρουσίασε µερικά από τα καλύτερα δηµιουργικά ντοκιµαντέρ από την Κύπρο και τον κόσµο, όλα
σε πρώτη παγκύπρια προβολή.
Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από την 1η µέχρι και τις 8 Αυγούστου 2022, στο Χαρουπόµυλο Λανίτη,
στην καρδιά της παλιάς πόλης της Λεµεσού, δίπλα στο Μεσαιωνικό Κάστρο. Προβλήθηκαν ταινίες
ντοκιµαντέρ για θέµατα που αφορούν και καθορίζουν τη ζωή του σύγχρονου πολίτη του κόσµου και
παράλληλα έγιναν συζητήσεις µε φιλοξενούµενους δηµιουργούς, διοργανώθηκαν µουσικές
εκδηλώσεις, DJ sets και open air.

H επιτυχηµένη πορεία πωλήσεων του Limassol Greens - Τα επόµενα βήµατα
Με την επιτυχή πορεία των πωλήσεων να συνεχίζεται, το Limassol Greens, το νέο ολοκληρωµένο οικιστικό
θέρετρο γκολφ και spa που κατασκευάζεται στη Λεµεσό, εισέρχεται στην πρώτη αναπτυξιακή του φάση.
Έχοντας ήδη ολοκληρώσει µέρος του εσωτερικού οδικού δικτύου σύµφωνα µε το masterplan του έργου,
σύντοµα θα ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες του πρώτου συγκροτήµατος διαµερισµάτων Robin
Apartments West καθώς και του γηπέδου γκολφ. Από την ηµεροµηνία έναρξης των πωλήσεων του έργου, οι
συνολικές πωλήσεις και κρατήσεις έχουν ξεπεράσει τα €50 εκατοµµύρια, µε τη µεγαλύτερη επιτυχία να
επικεντρώνεται στα διαµερίσµατα Robin Apartments West. Για τον λόγο αυτό, το Limassol Greens θα λανσάρει
σύντοµα το δεύτερο συγκρότηµα διαµερισµάτων, τα Robin Apartments East, ενώ από τον Μάρτιο βρίσκονται
ήδη στην αγορά οι επαύλεις τριών, τεσσάρων και πέντε υπνοδωµατίων και οι µεζονέτες δύο και τριών
υπνοδωµατίων. Τα τρία οικιστικά προϊόντα του Limassol Greens σηµειώνουν εξαιρετικό ενδιαφέρον από
αγοραστές και σηµαντική πορεία πωλήσεων σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Το Limassol Greens βρίσκεται δίπλα στην αµµώδη παραλία του Lady’s Mile και γειτνιάζει επίσης µε το
µεγαλύτερο Casino Resort της Μεσογείου, ενώ η Μαρίνα Λεµεσού και το κοσµοπολίτικο κέντρο της πόλης
απέχουν µόλις 10 λεπτά οδικώς.
Ένα από τα πιο πρωτότυπα στοιχεία του έργου, το οποίο έχει σχεδιαστεί από τον Luciano Mazza, Director of
Hospitality Design του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου HKS, είναι το γεγονός ότι αποτελεί το πρώτο
οικιστικό θέρετρο γκολφ και spa το οποίο αναπτύσσεται µέσα σε πόλη, προσφέροντας έτσι µια µοναδική
ευκαιρία στους ιδιοκτήτες των ακινήτων να ζουν στην πόλη και ταυτόχρονα να απολαµβάνουν τα προνόµια
µίας αποκλειστικής οικιστικής κοινότητας, περιτριγυρισµένοι από ένα καταπράσινο περιβάλλον.
Το Limassol Greens καταλαµβάνει συνολική έκταση 1,4 εκατοµµυρίων τ.µ., και περιλαµβάνει ένα γήπεδο
γκολφ 18 οπών διεθνών προδιαγραφών, υπερσύγχρονο golf clubhouse, 500 επαύλεις και 250 διαµερίσµατα,
εµπορικές εγκαταστάσεις, όπως καταστήµατα, εστιατόρια και καφετέριες, καθώς επίσης και κέντρο ευεξίας µε
εξωτερική πισίνα, εγκαταστάσεις spa, γυµναστήριο, υπαίθριους χώρους για γιόγκα και διαλογισµό, γήπεδα

www.limassolgreens.com

τένις και καλαθόσφαιρας, ποδηλατοδρόµους, παιδότοπους, υπαίθριο αµφιθέατρο καθώς και ένα πλούσιο
βοτανόκηπο. Το έργο αναπτύσσεται από την Lanitis Golf Public Co Ltd ενώ τις πωλήσεις του έργου ανέλαβε η
Cybarco Development.

Το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη και ο Ραδιοµαραθώνιος ενώνουν δυνάµεις
Το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη έχει έρθει σε συµφωνία µε τους διοργανωτές των εκδηλώσεων για τον Ραδιοµαραθώνιο – που είναι η CNP Cyprialife και η
CNP Ασφαλιστική - και θα είναι ανάµεσα στους κύριους χορηγούς (silver sponsor) του φετινού Ραδιοµαραθώνιου.
Με αυτή τη χορηγική υποστήριξη προς τον Ραδιοµαραθώνιο, το Ίδρυµα συνδέεται άµεσα µε την υιοθέτηση των διαχρονικών αξιών του Ραδιοµαραθώνιου: Την
αλληλεγγύη και την κοινωνική προσφορά. Αξίες ισχυρές, που εντάσσονται στο πλαίσιο µιας πολιτικής βιώσιµης ανάπτυξης και αποτελούν µέρος µίας στέρεης
εταιρικής κουλτούρας.
Με λίγα λόγια, όλοι µαζί ενώνουν δυνάµεις για να σταθούν στο πλευρό των παιδιών που έχουν ανάγκη.

Ώρα για ανακαίνιση και ανανέωση.
Η Lanitis Electrics, θυγατρική εταιρία της Lanitis Energy, ξεκίνησε
φέτος τη σταδιακή ανακαίνιση και αναβάθµιση των καταστηµάτων
της σε όλες τις πόλεις. Ξεκινώντας από τα καταστήµατα στη Λευκωσία
και στη Λάρνακα, τα καταστήµατα βελτιώνουν τους χώρους τους
τόσο λειτουργικά όσο και εµφανισιακά. Η ανανεωµένη εικόνα των
καταστηµάτων στις δύο πόλεις βρίσκεται αυτή την στιγµή στην τελική
της φάση, δηµιουργώντας ένα πιο ελκυστικό και λειτουργικό
περιβάλλον τόσο για τους πελάτες όσο και για του εργαζόµενους.
Οι εργασίες ανακαινίσης θα συνεχιστούν και στα καταστήµατα της
Λεµεσού και της Πάφου µέσα στο 2023.

Η Cybarco στην κορυφή του κόσµου
Εκπληκτικό επίτευγµα από τη συνάδελφο Svetlana Taveloudi (QS – Limassol Trilogy Seafront). Μετά από 6ήµερη
πεζοπορία σε δύσβατες και δύσκολες διαδροµές έφτασε στις 15 Ιουλίου στην κορυφή του όρους Κιλιµάντζαρο
στην Τανζανία.
Πρόκειται για ένα µοναδικό κατόρθωµα αφού το όρος Κιλιµάντζαρο είναι το υψηλότερο ανεξάρτητο βουνό πάνω
από την επιφάνεια της θάλασσας στον κόσµο και στα 5.895 µέτρα είναι η τέταρτη ψηλότερη κορυφή στη Γη.
Στη φωτογραφία η Svetlana µε τη σηµαία της Cybarco Contracting, πραγµατικά στην κορυφή του κόσµου.

Νέα υπηρεσία από την Amathus Travel και την Let’s Go Tours
Μην ανησυχείτε για τις χαµένες αποσκευές σας. Τώρα µε τη νέα υπηρεσία BRB από την Amathus Travel και την Let’s Go
Tours, πληρώνετε €5 και παίρνετε €1,000 σαν αποζηµίωση, αν η τσάντα σας δεν φτάσει εντός 96 ωρών.
Οι αποσκευές Blue Ribbon Bags (BRB) είναι µια εξαιρετική υπηρεσία, ειδικά αυτή την περίοδο που παρατηρούνται
αυξηµένα περιστατικά χαµένων αποσκευών στα αεροδρόµια. Ταξιδέψτε λοιπόν µε ασφάλεια και χωρίς ανησυχία µε BRB.
www.letsgotours.com

ΝΕΟΣ CEO ΣΤΟ LIMASSOL GREENS
Aπό την 1η Σεπτεµβρίου 2022, ο κ. ∆ήµος Παναγιώτου έχει αναλάβει τη θέση του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή (CEO) της Lanitis Golf Public Co. Ltd, της ιδιοκτήτριας
εταιρείας του Limassol Greens Golf Resort.
Τα προηγούµενα 2,5 χρόνια, ο ∆ήµος κατείχε τη θέση του Ανώτερου Οικονοµικού ∆ιευθυντή (CFO) της Lanitis Golf Public Co. Ltd. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, ο ∆ήµος υπήρξε αναπόσπαστο µέλος της ανώτατης διευθυντικής οµάδας της εταιρίας και συνέβαλε σηµαντικά στην εξασφάλιση της απαιτούµενης
χρηµατοδότησης του έργου από την Ελληνική Τράπεζα καθώς και στην όλη προσπάθεια για να τεθούν οι βάσεις για την επιτυχηµένη έναρξη των πολύπλοκων
εργασιών υποδοµής του έργου.
Ο ∆ήµος είναι Chartered Accountant (ACA) µέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου BSc στα
Μαθηµατικά (First). Πριν από την πρόσληψή του στη Lanitis Golf Public Co. Ltd, κατείχε διευθυντικές θέσεις στις Melco Casinos and Resorts, Pafilia Property
Developers, RCB Bank και Deloitte.
Υπενθυµίζουµε ότι το Limassol Greens θα αναπτυχθεί στην περιοχή Φασουρίου στη ∆υτική Λεµεσό, σε έκταση 1.400.000 τετραγωνικών µέτρων και θα
περιλαµβάνει πολυτελείς επαύλεις και διαµερίσµατα, γήπεδο γκολφ επαγγελµατικού επιπέδου, golf club house, εµπορικά καταστήµατα και εστιατόρια,
εγκαταστάσεις σπα, τένις και γυµναστηρίου.

