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• Ο νέος θεσμός που αναδεικνύει τις επιχειρήσεις

Ενώνουμε δυνάμεις 
για ένα καλύτερο αύριο



ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ



Στα πλαίσια διεύρυνσης και 
εμπλουτισμού των δραστηριοτήτων της, 
η εταιρεία Επικοινωνίας, Δημοσιότητας, 
Εκδόσεων, Διαφημίσεων και Συνεδρίων  
FMW Financial Media Way καθιερώνει 
στην αγορά της Κύπρου το νέο θεσμό 
Business Alliance (Επιχειρηματική 
Συμμαχία).

Ο ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Ο θεσμός αυτός λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία σε 
πολλές ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού και 
στοχεύει στην ανάληψη κοινών επικοινωνιακών 
δράσεων για τη στήριξη πρωτοβουλιών προς 
αμοιβαίο όφελος της οικονομίας και της 
κοινωνίας. Πολλά οφέλη από το θεσμό Business 
Alliance έχουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι οποίες 
συμμετέχουν και τον στηρίζουν.

Αποκλειστικός διαχειριστής του νέου θεσμού 
είναι η Εταιρεία FMW, η οποία με την 20ετή 
τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει στους 
τομείς της επικοινωνίας και δημοσιότητας, θα 
προωθεί συγκεκριμένες επικοινωνιακές δράσεις 
για κοινό όφελος στις οποίες θα μπορούν να 
συμμετέχουν οι κυπριακές επιχειρήσεις.

Οι πρωτοβουλίες θα αναλαμβάνονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα και κάθε μια θα αφορά 
συγκεκριμένο σκοπό.

ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Ο θεσμός θα αρχίσει με μια πρωτοβουλία που 
θα αφορά την ανάγκη εκδήλωσης στήριξης 

στην κυπριακή οικονομία, η οποία σήμερα 
επηρεάζεται από τις σοβαρές επιπτώσεις της 
πανδημίας.

Με επινοητικά σλόγκαν, μεγάλες επιχειρήσεις 
μπορούν να εκδηλώσουν δημόσια την 
αποφασιστικότητα τους για στήριξη της 
κυπριακής οικονομίας και να συνδράμουν 
σ’αυτή την κοινή πρωτοβουλία.

Η πρωτοβουλία αυτή θα λάβει χώρα το 
διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 και η 
FMW θα αναλάβει αρκετές επικοινωνιακές 
δράσεις στα ΜΜΕ και στα social media που 
θα στέλλουν το μήνυμα στην κοινή γνώμη ότι 
οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις στηρίζουν και 
θα συνεχίσουν να στηρίζουν την κυπριακή 
οικονομία. 

Η πρωτοβουλία αυτή θα ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών προς την οικονομία 
και στις επιχειρήσεις και θα μεταφέρει εντός και 
εκτός Κύπρου το μήνυμα ότι παρά τις δυσκολίες 
θα κερδίσουμε το στοίχημα της οικονομικής 
ανάπτυξης.

Η Εταιρεία μας θέλοντας να δώσει στις 
κυπριακές επιχειρήσεις την ευκαιρία να 
αξιοποιήσουν προς όφελος τους τον νέο θεσμό, 
τις προτρέπει να συμμετάσχουν σ’αυτή την 
πρωτοβουλία, αποκομίζοντας πολλά οφέλη.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στα πλαίσια της πρώτης πρωτοβουλίας του Busi-
ness Alliance, οι ενέργειες που θα αναληφθούν 
από την FMW και θα προβάλουν τις επιχειρήσεις 
είναι οι ακόλουθες :

1. Έκδοση Δελτίου Τύπου και διανομή του σε όλα 
τα ΜΜΕ για την όλη πρωτοβουλία με αναγραφή 
των ονομάτων όλων των επιχειρήσεων που θα 
συμμετέχουν.

2. Δημιουργία και δημοσίευση έγχρωμης 
διαφήμισης μεγέθους ½ σελίδας σε 
καθημερινές εφημερίδες, με συμπερίληψη 

“Ο νέος θεσμός που 
στηρίζει την οικονομία 
και την κοινωνία με 
πρωταγωνιστές τις 
επιχειρήσεις

“
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και εμφανή προβολή του λογοτύπου των 
επιχειρήσεων που συμμετέχουν.

3. Ετοιμασία banner μεγέθους 728x90 ή 
300x250 pixels και δημοσίευση του σε μεγάλα 
ειδησεογραφικά site με συμπερίληψη και εμφανή 
προβολή των επιχειρήσεων που συμμετέχουν.

4. Σχεδιασμός και ετοιμασία ενημερωτικού σποτ 
που θα αναρτηθεί στα social media (FaceBook, 
Twitter) με συμπερίληψη και εμφανή προβολή 
των επιχειρήσεων που συμμετέχουν.

5. Ολοσέλιδη παρουσίαση (κείμενο και 
φωτογραφίες) της κάθε εταιρείας στο περιοδικό 
nomisma (κατ’επιλογή στις εκδόσεις, Νοεμβρίου 
και Δεκεμβρίου).

6. Παρουσίαση (κείμενο και φωτογραφίες) της 
κάθε εταιρείας στην οικονομική ιστοσελίδα 

nomisma.com.cy
7. Συμπερίληψη της κάθε εταιρείας (όνομα, 
λογότυπο, διεύθυνση, βίντεο, διαφημιστικό σποτ, 
link στην ιστοσελίδα τους) στο πρώτο Visual 
Business Directory που δημιούργησε η fmw στην 
κυπριακή αγορά, με το όνομα b2bcyprus.com 
Η δωρεάν παρουσίαση θα ισχύει για 1 μήνα και 
μετά όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται μπορούν 
να διατηρήσουν την παρουσία του στο  

  b2bcyprus.com με ετήσιο κόστος 1.000 ευρώ.

Μέσα από όλες αυτές τις δράσεις και 
πρωτοβουλίες θα προβάλλονται οι 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις ως οι στυλοβάτες 
της κυπριακής οικονομίας. Η προβολή τους 
θα γίνεται με τη δημοσίευση του ονόματος 
και του λογοτύπου τους, με παραπομπές 
στην ιστοσελίδα τους, με παρουσιάσεις των 
δραστηριότητων, προϊόντων και υπηρεσιών τους, 
με συνεντεύξεις αρμοδίων τους, με επικοινωνιακά 
και ενημερωτικά σποτ, κλπ.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν 
στις πρωτοβουλίες του Business Alliance είναι 
πολλά, μεταξύ των οποίων και τα εξής: 

1. Συμμετέχουν σε μια συνολική προσπάθεια 
για το κοινό καλό που θα εκτιμηθεί από την 
κοινωνία.

2. Απολαμβάνουν μεγάλη προβολή με μικρό 
κόστος.

3. Αναδεικνύουν και προβάλλουν το  
επιχειρηματικό και ανθρωποκεντρικό προοφίλ 
τους. 

4. Περιλαμβάνονται στις μεγάλες επιχειρήσεις που 
πρωταγωνιστούν στα επιχειρηματικά δρώμενα 
του τόπου.

5. Απολαμβάνουν την εκτίμηση της Πολιτείας και 
των φορέων της κοινωνίας.

6. Μπορούν να προβάλουν σε δικές τους 
διαφημίσεις τη συμμετοχή τους στο Business 

Alliance για στήριξη της οικονομίας.
7. Ως συμμετέχοντες στο Business Alliance 
μπορούν να κάνουν ειδικές προσφορές σε 
προϊόντα και υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια 
της εκστρατείας (π.χ. Νοέμβριος - Δεκέμβριος), 
προβάλλοντας τη συμμετοχή τους.

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενταχθούν 
στην πρώτη πρωτοβουλία του Business Alliance 
θα πρέπει να εκδηλώσουν έγκαιρα (μέχρι τέλος 
Οκτωβρίου) το ενδιαφέρον τους στην Εταιρεία 
μας και να μας αποστείλουν  το αναγκαίο 
ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό που θα 
απαιτηθεί για την προβολή τους.
Η συμμετοχή στην πρώτη πρωτοβουλία για την 
κάθε επιχείρηση, θα έχει κόστος μόνο 2.000 ευρώ.

Ο νέος θεσμός θα βοηθήσει τις κυπριακές 
επιχειρήσεις να αναδείξουν το εύρος, τον 
δυναμισμό και την κοινωνική συνεισφορά τους. 

“Ο θεσμός που ενισχύει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών 
προς την οικονομία και 
στις επιχειρήσεις

“
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KYΠΡΟΣ
Αρμενίας 23Β, 1ος όροφος,

Γρ. 101, Τ.Τ. 2003,
Στρόβολος, Λευκωσία,

Τηλ. 22 342005, Φαξ: 22 342006
email: info@fmw.com.cy

www.fmw.com.cy

ΕΛΛΑΔΑ
Β.Σοφίας 64, ΤΚ 11528
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 210 7244293
Φαξ: +30 210 7244295
email: info@fmw.gr
www.fmw.com.cy


