Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού στα εγκαίνια του καταστήματος
«BEST VALUE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ» στις 27.1.2020
Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε σήμερα το πρώτο κατάστημα χονδρικής πώλησης για
επαγγελματίες στην Κύπρο, το «BEST VALUE για επαγγελματίες», μια κοινή
επιχειρηματική δράση των εταιριών METRO και MCC BEST VALUE.
Το νέο κατάστημα έχει ανεγερθεί στο χώρο όπου λειτουργούσε για πολλά χρόνια το
ιστορικό εργοστάσιο της Lemeco, στην οδό Μισιαούλη - Καβάζογλου, μια οδό που
βρίσκεται υπό αναβάθμιση για να αποτελέσει ένα δρόμο πρότυπο για την πόλη μας.
Το νέο κατάστημα έρχεται να καλύψει ένα κενό στην κυπριακή αγορά, την εξυπηρέτηση
των επαγγελματιών της λιανικής πώλησης. Τομέας που η εταιρία ΜΕΤΡΟ υπήρξε
πρωτοπόρα για δεκαετίας στον Ελλαδικό χώρο.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί η BEST VALUE διάλεξε την πόλη μας για να ανοίξει το πρώτο
της κατάστημα στην Κύπρο, κάτι που επιβεβαιώνει την πρωτοπόρα θέση της Λεμεσού
στην επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη. Και ασφαλώς χαιρόμαστε διπλά γιατί
υποδεχόμαστε στην πόλη μας μια αμειγώς Ελληνική, 100% Ελληνική, εταιρία από την
Ελλάδα. Θέλω να τονίσω ότι κάθε νέα επιχείρηση που στηρίζεται στον επαγγελματισμό,
προσθέτει στο επίπεδο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πόλης μας και την
κάνει πιο ανταγωνιστική και πιο ελκυστική σε νέες επενδύσεις.
Είμαστε σίγουροι ότι BEST VALUE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ θα εξυπηρετήσει πρώτα και κύρια
τους επαγγελματίες της λιανικής πώλησης στην πόλη μας. Και ασφαλώς η καλύτερη
εξυπηρέτηση των επαγγελματιών θα οδηγήσει και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των
καταναλωτών, που είναι όλοι οι δημότες μας και όσοι ζουν στην πόλη μας. Για το Δήμο
Λεμεσού είναι σημαντικό οι πολίτες να έχουν επιλογές ώστε να μπορούν να
εξυπηρετούνται ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του και τις προτεραιότητες τους.
Θέλω να καλωσορίσω την BEST VALUE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ στην πόλη μας και να τους
ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες τους. Αγαπητοί φίλοι, θέλω να ξέρετε ότι η Λεμεσός
είναι μια φιλόξενη πόλη, μια πόλη που εκτιμά και ανταποδίδει στο πολλαπλάσιο τις
καλές υπηρεσίες που τις προσφέρονται. Καλή επιτυχία.

