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Οργασμός κατασκευαστικών εργασιών
στο Trilogy Limassol Seafront.

Editorial

Μπήκαµε για τα καλά στην καλοκαιρινή περίοδο και οι περισσότεροι εργαζόµενοι
βρίσκονται σε διάθεση καλοκαιρινών διακοπών και Παγκοσµίου Κυπέλλου…
Παρόλα αυτά το ανθρώπινο δυναµικό όλων των εταιριών του Οµίλου Λανίτη
συνεχίζει τισ προσπάθειέσ του στουσ ίδιουσ εντατικούσ ρυθµούσ όπωσ πάντα. Και
όπωσ µπορείτε να διαπιστώσετε και από τα «νέα» που περιλαµβάνονται στο
τεύχοσ του Lanitis Newsletter που διαβάζετε, οι προσπάθειέσ του έχουν
ουσιαστικά και χειροπιαστά αποτελέσµατα.
∆ιαβάζοντασ τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο newsletter, είναι αξιοσηµείωτα
δύο πράγµατα: Η επαγγελµατική προσέγγιση και στο τέλοσ η επιτυχηµένη
αποτελεσµατικότητα σε όποιο τοµέα δραστηριοποιείται το ανθρώπινο
προσωπικό των εταιριών του Οµίλου Λανίτη. Ανεξαρτήτωσ του µεγέθουσ αυτήσ
τησ δραστηριότητασ ή τησ θέσησ που κατέχει ο καθένασ. Από τισ εργασίεσ
ανέγερσησ πολυώροφων «πύργων», µέχρι τισ προσπάθειεσ προσέλκυσησ
επισκεπτών στο υδροπάρκο, από τισ επενδύσεισ σε νέα έργα εκατοµµυρίων,
µέχρι την εκτύπωση νέων προωθητικών καταλόγων, από το άνοιγµα νέων
καταστηµάτων, µέχρι την ανανέωση τησ επίπλωσησ εστιατορίων, από τη
συµµετοχή σε µετοχικό κεφάλαιο δηµόσιασ εταιρίασ, µέχρι την παρουσία σε
εκθέσεισ και συνέδρια. Επαγγελµατισµόσ, αποτελεσµατικότητα και επιτυχία
χαρακτηρίζουν όλεσ τισ πιο πάνω ενέργειεσ.
Επιπλέον, αυτό που επανειληµµένα διαπιστώνει κάποιοσ διαβάζοντασ το νέο
τεύχοσ του newsletter είναι και η ευρύτητα των τοµέων δραστηριότητασ των
εταιριών του Οµίλου: Επενδύσεισ, κατασκευέσ, ανάπτυξη ακινήτων, γήπεδα
γκολφ και µαρίνεσ, εστιατόρια, αναψυχή, εµπόριο, ταξίδια και τουρισµόσ,
ξενοδοχεία κ.α. Εποµένωσ, είναι φυσικό επακόλουθο ο χαρακτηρισµόσ που
προδίδουν στον Όµιλο Λανίτη ανεξάρτητοι παρατηρητέσ, συνεργάτεσ και
πελάτεσ των εταιριών του: Ένασ πολυδιάστατοσ και αποτελεσµατικόσ
οργανισµόσ, που τον απαρτίζουν σωστοί άνθρωποι και επαγγελµατίεσ.
Φυσικά τα πιο πάνω χαρακτηριστικά δεν είναι ευδιάκριτα µόνο µέσα από την
ανάγνωση των θεµάτων του newsletter. Αποτελούν διαχρονικά χαρακτηριστικά
και συγκεκριµένη επαγγελµατική κουλτούρα, που δηµιουργήθηκαν από τον
τρόπο εργασίασ των ανθρώπων του Οµίλου Λανίτη, µέσα από τισ δεκαετίεσ τησ
µακρόχρονησ και επιτυχηµένησ ιστορίασ του, δίνοντασ συνέχεια και
προδιαγράφοντασ µε τον καλύτερο τρόπο τισ προοπτικέσ του µέλλοντόσ του.
Καλό καλοκαίρι.

Αντώνης Παπάς
Διευθυντής Marketing και Επικοινωνίας
Ομίλου Λανίτη

Εκδήλωση φιλοξενίας και ξενάγησης
σε πολύτιμους συνεργάτες
Με τη χρηµατοδότηση του έργου να έχει ήδη εξασφαλιστεί, οι κατασκευαστικέσ
εργασίεσ στο Trilogy Limassol Seafront έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται
απρόσκοπτα. Οι πωλήσεισ και κρατήσεισ για τα πολυτελή διαµερίσµατα και
γραφεία στουσ δύο µπροστινούσ πύργουσ του έργου έχουν πλέον ξεπεράσει τα
60 εκατοµµύρια ευρώ, µε αναµενόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσησ και
παράδοσησ τα τέλη του 2021 και τουσ πρώτουσ µήνεσ του 2022.
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Αποτελώντασ ένα προορισµό ιδανικό για διαβίωση, εργασία και αναψυχή στην
καρδιά τησ Λεµεσού, το Trilogy περιλαµβάνει τρεισ εντυπωσιακούσ πύργουσ, µε
ποικιλία από άρτια σχεδιασµένα ακίνητα, όλα µε απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα.
∆ιαθέτει επίσησ εγκαταστάσεισ αποκλειστικά για τουσ ενοίκουσ, για αναψυχή και
χαλάρωση, καθώσ και µια δηµόσια πλατεία µε εστιατόρια και καταστήµατα που
θα µπορούν όλοι να επισκεφτούν και να απολαύσουν.
Η Cybarco, που κατασκευάζει και αναπτύσσει το έργο, διοργάνωσε παρουσίαση του
Trilogy Limassol Seafront, στο νέο εντυπωσιακό γραφείο πωλήσεων που βρίσκεται
στο εργοτάξιο του έργου. Η παρουσίαση έγινε ειδικά για επιλεγµένουσ µεσίτεσ και
συµβούλουσ ακινήτων, µε πελάτεσ από την Κύπρο και το εξωτερικό που
ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε πολυτελή διαµερίσµατα και γραφεία στη Λεµεσό.
Κατά τη διάρκειά τησ παρουσίασησ, οι προσκεκληµένοι είχαν την ευκαιρία να
ενηµερωθούν για την πρόοδο των εργασιών και των πωλήσεων και να
περιηγηθούν στον χώρο ανάπτυξήσ του έργου, απολαµβάνοντασ την εντυπωσιακή
θέα τόσο τησ παραλίασ τησ Λεµεσού όσο και του εργοταξίου.

Κέρδη για την Amathus Public το 2017
H δηµόσια εταιρία και θυγατρική του Οµίλου Λανίτη, Amathus Public, ανακοίνωσε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου τα τελικά τησ οικονοµικά αποτελέσµατα
για το 2017, µε κερδοφορία που ανήλθε στο €1,9 εκ.
Τα κέρδη τησ εταιρείασ που ανακοινώθηκαν στο ΧΑΚ είναι θετικά διαφοροποιηµένα από τα αποτελέσµατα του 2016 τα οποία είχαν δείξει ζηµιά.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση τησ εταιρίασ αναφορικά µε τισ προοπτικέσ, πέραν από τισ οποιεσδήποτε άλλεσ αλλαγέσ ή εξελίξεισ στην οικονοµική
κατάσταση και στην επίδοση του συγκροτήµατοσ, αναφέρεται στην ολοκλήρωση τησ επένδυσησ στην εταιρία Hortitsa Trading, ιδιοκτήτρια του καινούργιου
ξενοδοχείου Amavi.
H Amathus θα συµµετέχει στην πιο πάνω εταιρία η οποία αναπτύσσει το νέο ξενοδοχείο Amavi Hotel µε ποσοστό 30% και η επένδυσή τησ θα ανέλθει στα
€3,3 εκ. Το υπόλοιπο 70% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου θα κατέχεται από την Kanika.

Amavi: Ανοίγει τον Φεβρουάριο το ξενοδοχείο για ζευγάρια
Όπωσ έχει ήδη ανακοινωθεί από την Amathus Public, η θυγατρική εταιρία του Οµίλου Λανίτη συµµετέχει µε ποσοστό
30%, στην ιδιοκτήτρια εταιρία του καινούργιου ξενοδοχείου Amavi στην Πάφο. Το ξενοδοχείο ανοίγει τισ πύλεσ του
τον Φεβρουάριο του 2019 και θα είναι το πρώτο ξενοδοχείο στην Κύπρο το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για ζευγάρια.
Το Amavi βρίσκεται στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνοσ στην Πάφο, δίπλα από το Alexander the Great. Βρίσκεται
πάνω σε αµµώδη παραλία µε γαλάζια σηµαία και έχει σχεδιαστεί µε τρόπο ώστε να προσφέρει µαγευτική θέα προσ
τη θάλασσα, το Μεσαιωνικό κάστρο και το ηλιοβασίλεµα από όλα τα δωµάτια και τουσ δηµόσιουσ χώρουσ. Το Amavi
διαθέτει 155 δωµάτια και σουίτεσ, όλα µε απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα και στο Μεσαιωνικό κάστρο τησ Πάφου. Τα
δωµάτια διαθέτουν ευκολίεσ 5 αστέρων και συστήµατα αυτοµατισµού τελευταίασ τεχνολογίασ.
Μεταξύ άλλων θα περιλαµβάνει δύο εξωτερικέσ πισίνεσ και γυµναστήριο µε εσωτερική πισίνα, γήπεδο τένισ και
σπα. Όλοι οι χώροι και οι υπηρεσίεσ του ξενοδοχείου έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την χαλάρωση και ανανέωση των
ζευγαριών που θα το επισκεφθούν.

Το Fasouri Watermania Waterpark «κατακλύζεται» με καλοκαιρινές προσφορές και χιλιάδες επισκέπτες
Το Fasouri Watermania Waterpark είναι φέτοσ πιο χαρούµενο από ποτέ και σχεδόν κάθε εβδοµάδα γιορτάζει
µε νέεσ προσφορέσ και πακέτα. Μόνο τον µήνα Μάιο και Ιούνιο – και πέραν όλων των άλλων προωθητικών
ενεργειών του - το υδροπάρκο πρόσφερε στο κοινό του τισ πιο κάτω δροσερέσ προσφορέσ:
Opening Day: ∆ωρεάν είσοδοσ σε 118 τυχερούσ µέσω συµµετοχήσ τουσ στα social media του υδροπάρκου, Γιορτή
τησ Μητέρασ: ∆ωρεάν είσοδοσ για όλεσ τισ µητέρεσ ωσ µια πράξη ευγνωµοσύνησ προσ όλα αυτά που προσφέρουν,
Ηµέρα του Παιδιού: ∆ωρεάν είσοδοσ για όλα τα παιδιά, για να απολαύσουν µία µέρα χαράσ και ξεγνοιασιάσ, Ηµέρα
του Πατέρα: ∆ωρεάν είσοδοσ για όλουσ τουσ µπαµπάδεσ .
Το Fasouri Watermania Waterpark θα συνεχίσει να µοιράζει δώρα και πολλέσ εκπλήξεισ ευχαριστώντασ τουσ φανατικούσ του φίλουσ για την προτίµηση και
την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Το υδροπάρκο τησ Λεµεσού έχει φιλοξενήσει µέχρι σήµερα πέραν των 2 εκατοµµυρίων επισκεπτών και βραβεύτηκε ωσ
ένα από τα κορυφαία υδροπάρκα στην Ευρώπη από την µεγαλύτερη ταξιδιωτική ιστοσελίδα στον κόσµο Tripadvisor.

Επέκταση του δικτύου καταστημάτων της Lanitis Electrics
Η Lanitis Electrics, θυγατρική εταιρία τησ Lanitis Energy που δραστηριοποιείται στον τοµέα των ηλεκτρολογικών
υλικών, αυτοµατοποιηµένων ηλεκτρολογικών συστηµάτων, καλωδίων, συρµάτων, και συστηµάτων
πυροπροστασίασ, έχοντασ µακρόχρονη και ηγετική παρουσία στην αγορά, επεκτείνει περαιτέρω το δίκτυο των
καταστηµάτων τησ.
Με φυσική παρουσία µέχρι πρόσφατα σε Λευκωσία, Λεµεσό και Πάφο, η ανάπτυξη των εργασιών τησ εταιρίασ είχε σαν φυσικό επακόλουθο, το άνοιγµα
και νέου καταστήµατοσ στην Λάρνακα, καλύπτοντασ έτσι και γεωγραφικά ολόκληρη την αγορά τησ Κύπρου.

Ολοκληρώθηκαν από την Cybarco οι εργασίες ανακατασκευής του χώρου
που θα στεγάσει το προσωρινό καζίνο
Oλοκληρώθηκε από την Cybarco Ltd (Contracting) η κατασκευή του πρώτου προσωρινού
καζίνο που θα λειτουργήσει η Cyprus Casinos στην Κύπρο. Το προσωρινό καζίνο που θα
λειτουργήσει εντόσ του καλοκαιριού, αποτελεί προποµπό του City of Dreams Mediterranean
Casino Resort – ιδιοκτησίασ τησ κοινοπραξίασ εταιριών Melco Resorts & Entertainment
Limited και CNS Group - που έχει σχεδιαστεί να ανεγερθεί στην περιοχή Φασουρίου και
αναµένεται να λειτουργήσει το 2021.
Σηµειώνεται ότι το City of Dreams Mediterranean Casino Resort θα ανεγερθεί σε έκταση γησ
που εφάπτεται αυτήσ που θα αναπτυχθεί το Limassol Greens Golf Resort του Οµίλου Λανίτη.
Το Limassol Greens Golf Resort έχει ήδη εξασφαλίσει την απαιτούµενη κυβερνητική έγκριση
και πολεοδοµική αδειοδότηση.

Ανανεωμένο και αναβαθμισμένο περιβάλλον στους χώρους των εστιατορίων της
Carob Mill Restaurants
Προχωρά η σταδιακή ανανέωση και αναβάθµιση των
εγκαταστάσεων των εστιατορίων τησ Carob Mill
Restaurants ξεκινώντασ από την επίπλωση των
εξωτερικών χώρων. Η καινούργια επίπλωση έχει δώσει
µία εντυπωσιακά αναβαθµισµένη εικόνα και ένα νέο
ανανωµένο περιβάλλον στουσ χώρουσ των εστιατορίων.
Αυτό που παραµένει το ίδιο είναι η εξυπηρέτηση και η
ποιότητα που διαχρονικά χαρακτηρίζει όλουσ τουσ
χώρουσ τησ Carob Mill Restaurants.

Αυτό το καλοκαίρι «Καλημέρα διακοπές» μόνο με την Let’s Go Tours by Amathus
Έχουν κυκλοφορήσει οι νέοι κατάλογοι διακοπών τησ Let’s Go Tours, οι οποίοι περιλαµβάνουν
επιλογέσ για όλα τα γούστα.
Από εκδροµέσ σε όλη την Ελλάδα και τα Ελληνικά νησιά, πακέτα οργανωµένων εκδροµών για
Ευρωπαϊκούσ προορισµούσ, µέχρι προτάσεισ για πιο µακρινούσ εξωτικούσ προορισµούσ προσ
Αµερική και Καραϊβική. Επίσησ, για τουσ φίλουσ των κρουαζιέρων προσφέρονται πακέτα
πολυτελών κρουαζιέρων µε ένα από τα οµορφότερα κρουαζιερόπλοια στον κόσµο.
Φέτοσ µε τη Let’s Go Tours έχετε ανταµοιβή! Αγοράστε τα ταξίδια σασ από την ιστοσελίδα
www.letsgotours.com ή από τα γραφεία τησ Αµαθούσ µε τισ κάρτεσ τησ Τράπεζασ Κύπρου και
κερδίστε βαθµούσ ανταµοιβήσ ή εξαργυρώστε τουσ βαθµούσ που έχετε µαζέψει και
εξασφαλίστε ακόµα περισσότερα προνόµια.
Προµηθευτείτε λοιπόν έγκαιρα τουσ καταλόγουσ διακοπών τησ Let’s Go Tours και πείτε
καληµέρα διακοπέσ...

Castle Residences: Ένα τεχνητό νησί, δημιουργήθηκε στη Μαρίνα Λεμεσού
Μορφή παίρνει πια η µοναδική σε ολόκληρη τη Μεσόγειο κατασκευή, η οποία έχει
σχεδιαστεί στη Μαρίνα Λεµεσού. Το τεχνητό νησί, πάνω στο οποίο θα φιλοξενείται
ένα συγκρότηµα κατοικιών τησ Μαρίνασ, το Castle Residences, πλησιάζει όλο και
περισσότερο στην τελική του εικόνα.
Τα διαµερίσµατα του συγκροτήµατοσ περιβάλλονται αποκλειστικά από θάλασσα
και η πρόσβαση στο νησί γίνεται µέσω ιδιωτικήσ γέφυρασ. Με απρόσκοπτη θέα στη
Μαρίνα και στην παραθαλάσσια περιοχή τησ Λεµεσού, το έργο αυτό, το πιο
µεγαλεπήβολο από όσα σχεδιάστηκαν στο συνολικό project τησ Μαρίνασ Λεµεσού,
έρχεται να ολοκληρώσει την ανάπτυξη, που ξεκίνησε το 2010.
Με πωλήσεισ ακινήτων σε 30 περίπου διαφορετικέσ εθνικότητεσ από όλο τον
κόσµο, η Μαρίνα είναι από τα έργα που έβαλαν τη Λεµεσό στον χάρτη των
περιζήτητων προορισµών για διαµονή και αναψυχή. Τα διαµερίσµατα του
συγκροτήµατοσ Castle Residences, η κατασκευή των οποίων θα ολοκληρωθεί το
2020, πέρα από τα προνόµια τησ µόνησ µαρίνασ αλλά και τησ εµπειρίασ του να µένει
κανείσ πάνω στη θάλασσα, απολαµβάνουν και την υπέροχη θέα τησ αµµώδουσ
παραλίασ, δυτικά τησ Μαρίνασ Λεµεσού, που βρίσκεται µόλισ λίγα βήµατα µακριά.

Νέα ανάπτυξη στο Aphrodite Hills
Στο πολυβραβευµένο θέρετρο τησ Πάφου, στο Aphrodite Hills, αναπτύσσεται το
Poseidon Grand Villas ένα νέο project ακινήτων. Με άπλετη και απρόσκοπτη θέα
τα όµορφα νερά τησ Μεσογείου και την Πέτρα του Ρωµιού, το νέο project
ανεγείρεται σε εξαιρετικά προνοµιακή πλαγιά του Aphrodite Hills Resort.
Το Poseidon Grand Villas αποτελείται από 2 διαφορετικά συγκροτήµατα
ανεξάρτητων πολυτελών επαύλεων 3 και 4 υπνοδωµατίων : Το Uranus Grand
Villas και το Hermes Sea View Villas. Οι επαύλεισ είναι χωροθετηµένεσ σε µία
εξαιρετικά προνοµιούχα πλαγιά του Aphrodite Hills, πράγµα που τουσ παρέχει
άπλετη και απρόσκοπτη θέα, τη θάλασσα και την Πέτρα του Ρωµιού.

Βράβευση της Cybarco για το «The Oval»
∆ιοργανώθηκε µε επιτυχία το συνέδριο και έκθεση ακινήτων
Property Show 2018, στο οποίο συζητήθηκαν και
παρουσιάστηκαν οι τελευταίεσ εξελίξεισ στον τοµέα τησ ανάπτυξη
ακινήτων.
Στη διάρκεια του συνεδρίου βραβεύτηκαν κυπριακέσ
κατασκευαστικέσ εταιρίεσ, για την ανέγερση και ανάπτυξη
πρωτοποριακών κτηρίων στην Κύπρο. Ξεχωριστή τιµή αποδόθηκε
στη Cybarco για το έργο τησ “The Oval”.

Συμμετοχή του Ομίλου Λανίτη στην έκθεση «Καριέρα 2018»
Τον περασµένο Μάιο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου διοργάνωσε την ετήσια έκθεση καριέρασ και επαγγελµάτων
στην οποία φοιτητέσ και µαθητέσ ενηµερώθηκαν για τισ ευκαιρίεσ εργοδότησησ που υπάρχουν στην αγορά και τισ
τελευταίεσ τάσεισ στον τοµέα ανάπτυξησ καριέρασ.
Στην έκθεση συµµετείχε και ο Όµιλοσ Λανίτη µε ένα οµαδικό περίπτερο, µε κοινή παρουσία στελεχών από διάφορεσ
εταιρίεσ του Οµίλου όπωσ η Cybarco, η N.P.Lanitis, η Carob Mill Restaurants και η Lanitis Entertainment. Tα στελέχη του
Οµίλου Λανίτη, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να ενηµερώσουν τουσ νέουσ επαγγελµατίεσ για τισ ευκαιρίεσ
εργοδότησησ σε εταιρίεσ του Οµίλου.

«Μία φωτογραφία, μία ιστορία»
Με ιστορία πέραν των 70 χρόνων επιτυχηµένησ δραστηριότητασ και
κατασκευήσ πρωτοποριακών και έργων ορόσηµο που σηµάδεψαν την
ανάπτυξη τησ κυπριακήσ οικονοµίασ και κοινωνίασ, η Cybarco «έκτισε»
την Κύπρο: To ∆ιεθνέσ Αεροδρόµιο Λευκωσίασ, το Λανίτειο Γυµνάσιο
Λεµεσού, τα ∆ιυλιστήρια Λάρνακασ, ο Νότιοσ Αγωγόσ, ο Υπεραστικόσ
δρόµοσ Λεµεσού - Πάφου, το Αποχετευτικό Σύστηµα Λεµεσού, το
Φράγµα Γερµασόγειασ, το Aphrodite Hills, το The Oval και η Μαρίνα
Λεµεσού αποτελούν ένα µικρό δείγµα των µεγάλων έργων υποδοµήσ
του νησιού που φέρουν την υπογραφή Cybarco. Το Εθνικό Θέατρο στο
Μπαχρέιν, το αεροδρόµιο στη Ντόχα του Κατάρ και το Εθνικό Μουσείο
στο Κουβέιτ είναι µόνο λίγα από τα έργα τησ Cybarco στο εξωτερικό.
Στη φωτογραφία στα δεξιά ο αείµνηστοσ Ευαγόρασ Λανίτησ, υπό την
ιδιότητα του Προέδρου τησ Cybarco, µαζί µε τον τότε ∆ήµαρχο
Λευκωσίασ Λέλλο ∆ηµητριάδη, υπογράφουν το 1972 τα συµβόλαια για
την κατασκευή του πρώτου αποχετευτικού συστήµατοσ τησ
Λευκωσίασ.

