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EΕυχετήριο μήνυμα από τον Πρόεδρο του Ομίλου
Μπαίνουµε σε µία νέα χρονιά και κάνουµε µία νέα αρχή µε κύρια χαρακτηριστικά την αισιοδοξία και τη σιγουριά για ακόµη µεγαλύτερεσ
επιτυχίεσ από πέρσι. Η χρονιά που αφήνουµε πίσω µασ ήταν αρκετά καλή για την οικονοµία και τισ επιχειρήσεισ του τόπου µασ.
Έγιναν σηµαντικά βήµατα προόδου από όλουσ µασ και φαίνεται ότι αφήνουµε πίσω µασ τα πολύ δύσκολα, σχεδιάζοντασ πια το µέλλον µε
περισσότερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Η σκληρή δουλειά και οι θυσίεσ από όλεσ τισ πλευρέσ απέδωσε και έφερε σηµαντικά
βελτιωµένα αποτελέσµατα τόσο στον τοµέα των δηµοσιονοµικών, όσο και στον τοµέα των επιχειρήσεων και τησ πραγµατικήσ
οικονοµίασ. Φυσικά, η ίδια προσέγγιση ισχύει και για τισ προσπάθειεσ και τα αποτελέσµατα των εταιριών του Οµίλου Λανίτη.
Οι ενδείξεισ για το µέλλον τησ οικονοµίασ και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντοσ είναι ευνοϊκέσ και µασ επιτρέπουν να σχεδιάζουµε µε
Ε
γνώση και σύνεση τισ επόµενεσ κινήσεισ του Οµίλου Λανίτη µε την πεποίθηση ότι τα καλύτερα
έρχονται.
Θα ήθελα να σασ ευχαριστήσω όλουσ για τισ προσπάθειεσ που κάνετε, και να σασ ευχηθώ για το νέο έτοσ χαρά, υγεία και οικογενειακή
ευτυχία. Εύχοµαι µία νέα χρονιά δηµιουργική και εποικοδοµητική.

Πλάτων Ε. Λανίτης
Πρόεδρος
Ομίλου Λανίτη

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά - Trilogy από τη Cybarco
Η Λεµεσόσ ετοιµάζεται να υποδεχθεί µια… τριλογία
στην πιο προνοµιούχα παραθαλάσσια τοποθεσία
τησ. Το νέο αναπτυξιακό έργο Trilogy Limassol
Seafront, το οποίο βρίσκεται στο
προκατασκευαστικό του στάδιο, αποτελεί ένα νέο,
συναρπαστικό κεφάλαιο για τη Cybarco, την εταιρία
του Οµίλου Λανίτη και κορυφαία στον τοµέα των
ακινήτων που χαράζει τη δική τησ επιτυχηµένη
πορεία τα τελευταία 70 χρόνια.
Το Trilogy αποτελώντασ ένα υψηλήσ ποιότητασ
παραθαλάσσιο οικιστικό έργο στην καρδιά τησ
πόλησ, συµβολίζει µια νέα συναρπαστική αρχή,
αντλώντασ έµπνευση από θεµέλια και µνήµεσ
ιστορικήσ σηµασίασ.
Τρεισ εντυπωσιακοί πύργοι, που περικλείουν µια
εσωτερική, γεµάτη ζωντάνια πλατεία, συνθέτουν το
έργο Trilogy - το απόλυτο µέροσ για να ζει κανείσ, να
εργάζεται και να αφήνεται στη µαγεία τησ
απρόσκοπτησ θέασ στη Μεσόγειο. ∆ηµιούργηµα
µιασ σύµπραξησ από κορυφαίουσ αρχιτέκτονεσ,
σχεδιαστέσ και εργολάβουσ διεθνούσ κύρουσ,
προσφέρει µια lifestyle εµπειρία που συνδυάζει το
όνειρο τησ πολυτελούσ παραθαλάσσιασ οικίασ, µε
το ιδεώδεσ τησ εκλεπτυσµένησ αστικήσ ζωήσ.

Τα πολυτελή διαµερίσµατα και γραφεία του
Βόρειου, του Ανατολικού και του ∆υτικού Πύργου
του έργου Trilogy χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά
κοµψό σχεδιασµό και ανώτερησ ποιότητασ
φινιρίσµατα. Οι εγκαταστάσεισ του έργου
περιλαµβάνουν σπα, γυµναστήριο και ιδιωτικό
προαύλιο που διατίθενται αποκλειστικά στουσ
ενοίκουσ, αλλά και µια δηµόσια πλατεία µε
ποιοτικά εστιατόρια και καταστήµατα στην οποία
έχουν πρόσβαση όλοι οι επισκέπτεσ.
Σχολιάζοντασ το νέο έργο, ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλοσ τησ Cybarco Development, κ. Μιχάλησ
Χατζηπαναγιώτου δήλωσε: «Σε συνέχεια τησ
επιτυχίασ που σηµειώνει η Μαρίνα Λεµεσού, ένα
πρωτοποριακό έργο στο οποίο είµαστε περήφανοι
που συµµετέχουµε ωσ µέτοχοι, και µετά την
επιτυχηµένη ολοκλήρωση και τισ πωλήσεισ του πιο
πρόσφατου εµπορικού µασ έργου στη Λεµεσό, του
“The Oval”, είµαστε κατενθουσιασµένοι µε την
παρουσίαση του Trilogy. Είµαστε πεπεισµένοι ότι η
ιδιαιτερότητα του, καθώσ και οι ανταγωνιστικέσ
τιµέσ του, θα θέσουν νέα πρότυπα στην αγορά
πολυτελών ακινήτων στο δηµοφιλέσ παραλιακό
µέτωπο τησ πόλησ.»

Το Trilogy είναι ένα έργο µε υψηλέσ προσδοκίεσ: έχει
στόχο όχι µόνο να δηµιουργήσει µια από τισ κορυφαίεσ
εµπειρίεσ διαβίωσησ σε οικιστικό ουρανοξύστη στον
κόσµο, αλλά και να συνδυάσει τρία διαφορετικά
lifestyles σε ένα µοναδικό πολυτελέσ οικοσύστηµα.

“Maritime 2017” στο Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη
Ακόµη µία διεθνήσ εκδήλωση διοργανώθηκε µε απόλυτη επιτυχία στισ εγκαταστάσεισ του Κέντρου
Ευαγόρα Λανίτη και του Χαρουπόµυλου Λανίτη γενικότερα.
Το διεθνέσ ναυτιλιακό συνέδριο «Maritime Cyprus 2017», φιλοξενήθηκε για 9η συνεχόµενη φορά στο
σύνολο των εγκαταστάσεων του Χαρουπόµυλου Λανίτη. Το συγκεκριµένο συνέδριο είναι η σηµαντικότερη
διοργάνωση τησ Κυπριακήσ ναυτιλίασ. ∆ιοργανώνεται κάθε δύο χρόνια στην Κύπρο από το Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων, το Τµήµα Εµπορικήσ Ναυτιλίασ, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιµελητήριο και την
Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών.
Το φετινό συνέδριο που διεξάγηκε στην παρουσία του Προέδρου τησ Κυπριακήσ ∆ηµοκρατίασ,
προσέλκυσε διακεκριµένουσ οµιλητέσ και πέραν των 850 ναυτιλιακών παραγόντων από όλο τον κόσµο. Το
συνέδριο διάρκεσε 3 µέρεσ και περιελάβανε παρουσιάσεισ, εκθέσεισ, εργαστήρια και συναντήσεισ σε
όλεσ τισ εγκαταστάσεισ του Χαρουπόµυλου Λανίτη.

Ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα για την Lanitis Farm
Η Lanitis Farm δηµιουργήθηκε το 1936 και αποτέλεσε
ένα από τουσ µεγαλύτερουσ ιδιώτεσ παραγωγούσ και
εξαγωγείσ γεωργικών προϊόντων στην Κύπρο, µε
επικέντρωση τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ στην παραγωγή
εσπεριδοειδών και ελαιόλαδου.

ο κύριοσ µέτοχοσ τησ εταιρίασ Heaven’s Garden
Waterpark (ιδιοκτήτρια του Fasouri Watermania
Waterpark), καθώσ και τησ Lanitis Golf Public Co. Ltd η
οποία θα αναπτύξει το Limassol Greens Golf Resort.

Με βάση τισ πιο πάνω αλλαγέσ στο αντικείµενο εργασιών
Σήµερα, η εταιρία πέραν τησ πιο πάνω δραστηριότητασ, τησ εταιρίασ κρίθηκε επιβεβληµένο να δηµιουργηθεί νέο
είναι ιδιοκτήτρια µεγάλων εκτάσεων γησ στην περιοχή εταιρικό λογότυπο, καθώσ επίσησ και νέα εταιρική
Φασουρίου στη ∆υτική Λεµεσό (Αγρόκτηµα Λανίτη), είναι ιστοσελίδα www.farm.com.cy

Fasouri Watermania Waterpark: “Ξεπέρασαν τα 3 εκατ. οι επισκέπτες”
Το 2017 υπήρξε ακόµη µία επιτυχηµένη χρονιά για το Fasouri Watermania
Waterpark. Η σκληρή δουλεία τησ οµάδασ του υδροπάρκου, είχε και πάλι θετικά
αποτελέσµατα αφού η χρονιά έκλεισε και πάλι µε νέο ρεκόρ επισκεψιµότητασ.
Με αφορµή την επιτυχηµένη πορεία του Fasouri Watermania Waterpark, το
οικονοµικού περιεχοµένου περιοδικό In Business, έκανε ειδικό αφιέρωµα στην
πορεία του υδροπάρκου, αποκαλύπτοντασ και το συνολικό αριθµό επισκεπτών του
από την έναρξη των εργασιών του:
“Από την πρώτη χρονιά έναρξησ των εργασιών του το 1999, έχουν επισκεφθεί το
υδροπάρκο κοντά στα τρία εκατ. άτοµα διαφόρων εθνικοτήτων και όλων των
ηλικιών. Πέραν των µόνιµων κατοίκων Κύπρου, οι οποίοι είναι και η πλειοψηφία των
πελατών του υδροπάρκου που φτάνει το 55%-60%, η υπόλοιπη γκάµα του
πελατολογίου αποτελείται από τουρίστεσ όλων των εθνικοτήτων που έρχονται στην
Κύπρο για διακοπέσ, εκ των οποίων Άγγλοι, Ρώσοι, Γερµανοί, Σκανδιναβοί και άλλοι.”

Δεύτερη φάση για το έργο AKAMAS BAY VILLAS
Τον περασµένο µήνα είχαµε την έναρξη
των εργασιών για την ανέγερση τησ
δεύτερησ φάσησ του πολυτελούσ
παραθαλάσσιου έργου Akamas Bay
Villas από τη Cybarco, το οποίο βρίσκεται
µεταξύ του Λατσιού και τησ Χερσονήσου
του Ακάµα.
Η πρώτη φάση του έργου έχει ήδη
ολοκληρωθεί και πωληθεί. Η δεύτερη
φ ά σ η τ ο υ A ka mas Bay Villas , θ α
αποτελείται από οκτώ επαύλεισ τριών
και τεσσάρων υπνοδωµατίων. Τα µεγέθη
των οικοπέδων κυµαίνονται από 490 m2
µέχρι 1210 m2 και των επαύλεων από
265 m2 µέχρι 419 m2.

Το masterplan του έργου περιλαµβάνει
52 επαύλεισ µε απρόσκοπτη θέα προσ τη
θάλασσα από όλα τα επίπεδα τουσ, µε
όµορφα τοπιοτεχνηµένουσ κήπουσ και
ιδιωτικέσ πισίνεσ. Οι ιδιοκτήτεσ των
επαύλεων στο Akamas Bay Villas ζουν σε
µια ασφαλισµένη κοινότητα, µε 24ωρη
υπηρεσία ασφαλείασ και τισ υπηρεσίεσ
τησ οµάδασ διαχείρισησ ακινήτων.
Οι επαύλεισ Akamas Bay Villas θέτουν
νέα πρότυπα στην αγορά ακινήτων
πολυτελείασ του νησιού, καθώσ
πρόκειται για έναν ιδανικό προορισµό
για όσουσ αναζητούν το αποκλειστικό
και ξεχωριστό.

Επισκεφθείτε την ανανεωμένη και αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του Ομίλου Λανίτη www.lanitis.com
για να γνωρίσετε καλύτερα όλες τις εταιρίες και δραστηριότητες του.

Χριστουγεννιάτικη Φωταγώγηση από την Carob Mill Restaurants στον Χαρουπόμυλο Λανίτη
Η Carob Mill Restaurants καλωσόρισε και φέτοσ την εορταστική
περίοδο των Χριστουγέννων, µε την παραδοσιακή τελετή
φωταγώγησησ του δέντρου στο Χαρουπόµυλο Λανίτη, µε αγορά
και πολλέσ εκδηλώσεισ, παιχνίδια, χορευτικέσ παραστάσεισ,
εργαστήρια, εδέσµατα και άρωµα γιορτών.
Η εκδήλωση έχει πλέον θεσµοθετηθεί αφού τα τελευταία χρόνια,
πέραν των 3000 ατόµων επισκέπτονται και συµµετέχουν στισ
διάφορεσ εκδηλώσεισ που διαρκούν σχεδόν όλη τη µέρα.
Φέτοσ όπωσ και πέρσι η Carob Mill Restaurants υποστήριξε το
έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσµου Κύπρου, αφού σηµαντικό
µέροσ του προγράµµατοσ των εκδηλώσεων αφορούσε και τη
φιλοξενία τησ Χριστουγεννιάτικησ αγοράσ του Συνδέσµου.

Amathus : “Fly me to the moon…”

«Σκιές» από το Ίδρυμα
Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη

Η Amathus Corporation διοργάνωσε την ετήσια γιορτινή εκδήλωση για πελάτεσ
και συνεργάτεσ τησ και ταυτόχρονα γιόρτασε τα εβδοµήντα χρόνια
επιτυχηµένησ πορείασ στον τοµέα των ταξιδιών.
Κάτω από τον θεµατικό τίτλο “Fly me to the moon…”, η εταιρία πρόβαλε την
επιτυχηµένη πορεία τησ µέσα από όλα αυτά τα χρόνια, αντιπροσωπεύοντασ
διεθνείσ αεροπορικούσ κολοσσούσ και εξυπηρετώντασ χιλιάδεσ συµπατριώτεσ
µασ και ξένουσ που ταξίδευαν και συνεχίζουν να ταξιδεύουν από και προσ την
Κύπρο.
Μαζί µε όλο το προσωπικό του Αεροπορικού Τµήµατοσ και τησ Amathus Travel,
στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και παλιοί συνάδελφοι που αφυπηρέτησαν και
θυµήθηκαν στιγµέσ από το παρελθόν.
Η πορεία του Τµήµατοσ συνεχίζεται πλέον κάτω από τα νέα δεδοµένα τησ
διεθνούσ αγοράσ, εξακολουθώντασ να έχουν πάντα τουσ ίδιουσ ψηλούσ
στόχουσ που περιγράφει το θέµα τησ γιορτινήσ εκδήλωσησ.

Τον περασµένο Νοέµβριο
συνδιοργανώθηκε από το
Ίδρυµα Ευαγόρα και Κάθλην
Λανίτη, το Γερµανικό Ινστιτούτο
Γκ α ί τ ε κ α ι τ ο Υπ ο υ ρ γ ε ί ο
Παιδείασ η έκθεση «Σκιέσ», που
αφορούσε τον Γερµανικό
εξπρεσιονισµό
στον
κινηµατογράφο και την
πολιτιστική κληρονοµιά του.
Η έκθεση που είχε διαδραστικό
χαρακτήρα, διήρκησε τρεισ
εβδοµάδεσ και περιελάβανε
προβολή κινηµατογραφικών
ταινιών, διαλέξεισ και
εργαστήρια,
σηµαντικά
εκθέµατα και οπτικοακουστικό
υλικό.
Την έκθεση επιµελήθηκαν οι σκηνοθέτεσ Αλεξία Ρόιτερ και Ιωακείµ Μυλωνάσ,
καλλιτεχνικοί διευθυντέσ του ετήσιου ∆ιεθνούσ Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού
Μήκουσ Κύπρου.

Τι γυρεύουν τρεις άνθρωποι πάνω στο The Oval στη Λεμεσό;
Η κατασκευή και πώληση µεγάλων έργων όπωσ το The Oval είναι το κύριο και
σηµαντικότερο µέροσ του αντικειµένου εργασιών των εταιριών κατασκευών
και ανάπτυξησ ακινήτων όπωσ η Cybarco.
Πέραν αυτού όµωσ, η διαχρονική συντήρηση των κτηρίων αυτών αποτελεί
σηµαντικό παράγοντα επιτυχίασ των εταιριών του πιο πάνω τοµέα. Και
σίγουρα η σωστή καθηµερινή συντήρηση ενόσ κτηρίου όπωσ το The Oval δεν
θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.
Ο φωτογράφοσ Sebough Albert Edwards βρέθηκε στο σωστό µέροσ τη σωστή
στιγµή και αποτύπωσε φωτογραφικά τον καθαρισµό του κελύφουσ του The
Oval, από ειδικό συνεργείο καθαρισµού.
Εντυπωσιακό το θέαµα από κάθε άποψη!

«Μία φωτογραφία, μία ιστορία»

Lanitis Group Member Card Scheme 2018
Κυκλοφόρησε το νέο booklet
µε τισ αποκλειστικέσ εκπτώσεισ
και προσφορέσ των εταιριών
του Οµίλου Λανίτη προσ το
προσωπικό του για το 2018. Το
booklet έχει ήδη διανεµηθεί
στο µόνιµο προσωπικό όλων
των εταιριών του Οµίλου, που
είναι κάτοχοι των καρτών
(member cards) του Lanitis
Group Member Card Scheme.

Η Lanitis Farm (Αγρόκτηµα Λανίτη) δηµιουργήθηκε το 1936 από την οικογένεια Λανίτη,
καλύπτει µία έκταση 3,800,000m2, και βρίσκεται 10 χλµ. δυτικά τησ Λεµεσού, στην
περιοχή Φασουρίου, στο δρόµο που οδηγεί στην αεροπορική βάση Ακρωτηρίου.
Αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα ιδιόκτητα αγροκτήµατα παραγωγήσ εσπεριδοειδών
και άλλων γεωργικών προϊόντων στη Κύπρο.

Πέραν των πιο πάνω, σήµερα η Lanitis Farm Ltd είναι η κύρια µέτοχοσ τησ
Heaven's Garden Waterpark Ltd (ιδιοκτήτριασ εταιρίασ του Fasouri Watermania Waterpark και του Κτήµατοσ Λανίτη), και τησ Lanitis Golf Public Co. Ltd. η
οποία προγραµµατίζει να αναπτύξει το νέο µεγάλο έργο του Οµίλου Λανίτη,
το Limassol Greens Golf Resort.

Στη διάρκεια τησ ζωήσ του, η παραγωγή προϊόντων του Αγροκτήµατοσ, εναλλάχτηκε
αρκετέσ φορέσ ανάλογα µε τισ οικονοµικέσ ανάγκεσ και συνθήκεσ τησ εκάστοτε
εποχήσ. Ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του 1930, µε καλλιέργεια ελαιόδεντρων,
λαχανικών και αρωµατικών φυτών, ενώ κατά την ίδια περίοδο παρήγαγε µέλι και
γαλακτοκοµικά προϊόντα από µεγάλο κοπάδι αιγοπροβάτων. Η δεκαετία του 1950
οδήγησε σε στροφή προσ την αµπελουργία, καθιστώντασ το Αγρόκτηµα ωσ ένα από
τουσ µεγαλύτερουσ εγχώριουσ εξαγωγείσ σταφυλιών στο Ηνωµένο Βασίλειο. Από το
1960 και µετά το Αγρόκτηµα επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην καλλιέργεια
εσπεριδοειδών και παραγωγήσ ελαιόλαδου.

Οι πιο κάτω φωτογραφίεσ απεικονίζουν στιγµιότυπα από την παραγωγική
δραστηριότητα τησ Lanitis Farm, την δεκαετία του 60.

