Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη, στα εγκαίνια της 5ης
έκθεσης κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών, την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018
στις 18.00 στις αποθήκες Τρακασόλ
Κυρίες και κύριε
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού, σας καλωσορίζω στα εγκαίνια της 5ης έκθεσης
κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών που διοργανώνεται ακόμα μια χρονιά από την
World Trade Center Cyprus, στο Πολιτιστικό Κέντρο Τρακασόλ.
Με μεγάλη χαρά ο Δήμος Λεμεσού φιλοξενεί και στηρίζει αυτή την σημαντική έκθεση,
που έχει γίνει πια ένας ετήσιος θεσμός με ολοένα και αυξανόμενη εμβέλεια. Είναι
χιλιάδες ο κόσμος που επισκέφθηκε την έκθεση τα τελευταία χρόνια και είμαι σίγουρος
ότι αυτή η επιτυχία θα συνεχίσει και στη φετινή και στις επόμενες εκθέσεις.
Η έκθεση αυτή, που αφορά τον τομέα των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών,
στηρίζεται και στηρίζει τις κυπριακές επιχειρήσεις, συμβάλλει στην προώθηση της
οικονομίας του τόπου μας και ταυτόχρονα ενισχύει την απαραίτητη σχέση, που πρέπει
να υπάρχει μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου με την κοινωνία και τους πολίτες. Η
έκθεση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για δεκάδες κύπριους παραγωγούς, ιδιαίτερα
για τους παραγωγούς παραδοσιακών προϊόντων να εκθέσουν τα προϊόντα τους και να
έχουν μια ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με τον κύπριο καταναλωτή.
Παράλληλα η έκθεση ενισχύει και το πιο σημαντικό ανταγωνιστικό στοιχείο της
κυπριακής οικονομίας, που δεν είναι άλλο από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα υψηλής
ποιότητας που προσφέρει. Μέσα από την έκθεση της αυτή, η WTC συμβάλλει, ώστε να
διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο στήριξης και ενίσχυσης και της εξαγωγικής δράση
της κυπριακής παραγωγής.
Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού, συγχαίρω την διοργανώτρια εταιρεία World Trade
Center Cyprus, και τον Πρόεδρος της, το φίλο Φρίξο Σαββίδη, για την πρωτοβουλία
τους να στηρίξουν τους παραγωγούς και επιχειρηματίες του τόπου μας μέσα από την
Έκθεση Made in Cyprus και ασφαλώς τους ευχαριστούμε που για ακόμα μια χρονιά
επέλεξαν την πόλη μας για τη διεξαγωγή της.
Είμαι σίγουρος ότι οι δημότες της Λεμεσού θα επισκεφτούν την Έκθεση αυτό το
τριήμερο και θα στηρίξουν με τον τρόπο αυτό τα κυπριακά προϊόντα και τις υπηρεσίες
του τόπου μας.
Συγχαρητήρια επίσης σε όλους τους εκθέτες για την συμμετοχή τους, στους οποίους
εύχομαι οι στόχοι τους να ευοδωθούν.

