Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου
Νικολαϊδη, στα εγκαίνια της 4ης έκθεσης κυπριακών
προϊόντων και υπηρεσιών, την Παρασκευή, 22
Σεπτεμβρίου 2017 στις 6.00 μ.μ. στις αποθήκες
Τρακασόλ
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής,
Κύριε Σαββίδη Πρόεδρε του World Trade Center Cyprus,
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Για 3η συνεχόμενη χρονιά στηρίζουμε ως Δήμος την
Έκθεση «Made in Cyprus» η οποία γίνεται στην πόλη
μας και συγκεκριμένα εδώ στην υπέροχη τοποθεσία του
Πολιτιστικού Κέντρου Τρακασόλ στη Μαρίνα Λεμεσού.
Η έκθεση αυτή, που αφορά τον τομέα των κυπριακών
προϊόντων και υπηρεσιών, είναι πολύ σημαντική για τις
κυπριακές
επιχειρήσεις,
γιατί
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 οικονομία της Κύπρου δε στηρίζεται μόνο στην
στρατηγική γεωγραφική της θέση, αλλά και στις
ανταγωνιστικές υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής
ποιότητας που προσφέρει. Μπροστά στις τρέχουσες
οικονομικές, πολιτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις, ο
τομέας των υπηρεσιών στην Κυπριακή οικονομία θα
συνεχίζει να αποτελεί την αφετηρία για τις παγκόσμιες

αγορές. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη όλες οι
επιχειρήσεις του τόπου μας με την στήριξη του αρμόδιου
Υπουργείου, να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
νομοθετικής και θεσμικής στήριξης για την ανάδειξη της
εξωστρέφειας των Κυπριακών επιχειρήσεων.
Ένα επιπρόσθετο σημαντικό εργαλείο είναι η άντληση
και η αξιοποίηση των πόρων που παρέχονται μέσω της
συγχρηματοδότησης Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσδοκώντας ότι οι
περισσότερες επιχειρήσεις του τόπου μας θα μεταβούν
εκτός συνόρων, τοποθετώντας την δική τους σφραγίδα
στις Κυπριακές εξαγωγές.
Συγχαίρω την διοργανώτρια εταιρεία World Trade Center
Cyprus για την πρωτοβουλία να στηρίξει τους
παραγωγούς, δημιουργούς και επιχειρηματίες του τόπου
μας καθιερώνοντας την Έκθεση Made in Cyprus και
συγκεκριμένα την διεξαγωγή της στην πόλη μας που
έχει γίνει πλέον Θεσμός.
Παροτρύνω τους δημότες της Λεμεσού και όχι μόνο να
επισκεφτούν την Έκθεση αυτό το τριήμερο και να
στηρίξουν αυτή την πρωτοβούλια.
Συγχαρητήρια σε όλους τους εκθέτες για την συμμετοχή
τους και εύχομαι ο στόχος τους να επιτευχθεί.

