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Προς: Όλα τα μέλη          
Από: Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου 
Θέμα: Σημείωμα για Αραβική Υπηρεσία Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Το ΚΥΠΕ μας πληροφορεί για το στόχο που έχει θέσει για τη δημιουργία αραβικής υπηρεσίας στα πλαίσια 
της οποίας θα υπάρχει μετάφραση επιλεγμένων ειδήσεων για ενημέρωση / πληροφόρηση αραβόφωνων 
σε όλο τον κόσμο.  Στα ίδια πλαίσια θα δημιουργηθεί αραβόφωνη ιστοσελίδα από το ΚΥΠΕ όπου θα 
εμφανίζονται όλες οι ειδήσεις στην αραβική με ελεύθερη πρόσβαση (χωρίς χρέωση).  Στην ιστοσελίδα θα 
γίνεται και χρήση φωτογραφιών και βίντεο.  Θα δίδονται επίσης σταθερές πληροφορίες περί Κύπρου, 
παραπομπές και συνδέσεις με σημαντικού οργανισμούς.  Στην ιστοσελίδα θα υπάρχει πρόβλεψη για 
διαφημίσεις. 
 
Ήδη έχει υπογραφεί συνεργασία του ΚΥΠΕ με πολλά αραβικά εθνικά πρακτορεία ειδήσεων, όπως KUNA 
(Κουβέιτ), QNA (Κατάρ), NNA (Λιβάνου), SANA (Συρίας), APS (Αλγερίας), MAP (Μαρόκου), WAFA 
(Παλαιστίνης) και διατηρεί άριστες σχέσεις με αυτά. Βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για υπογραφή 
συμφωνιών και με άλλα αραβικά πρακτορεία ειδήσεων, όπως του ΟΜΑΝ, των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας. Μέσα από τα πιο πάνω πρακτορεία θα μπορούν να 
διοχετεύονται οι αραβικές ειδήσεις του ΚΥΠΕ. 
 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για υποστήριξη του προγράμματος αυτού, προτρέπουμε όσες εταιρίες και 
οργανισμούς που ενδιαφέρονται ή/και έχουν επαγγελματικές και επιχειρηματικές σχέσεις με αραβικές 
χώρες, να συμβάλουν  στην προσπάθεια αυτή ως χορηγοί.  
 
Κάθε χορηγός θα έχει δικό του banner, διαστάσεων 120 x 80 px και όγκο 40κ.  Η χρέωση του banner θα 
ανέρχεται στα 1000 ευρώ ετησίως. Οι συνδέσεις θα παραπέμπουν στους ιστοχώρους και στα 
προγράμματα των χορηγών. Ταυτοχρόνως, οι χορηγοί θα μπορούν να φιλοξενούν στις δικές τους 
ιστοσελίδες την Αραβική Υπηρεσία του ΚΥΠΕ. Οι αραβικές ειδήσεις του ΚΥΠΕ θα αποστέλλονται και 
κατευθείαν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αραβόφωνων οργανισμών, εταιρειών και ατόμων, με 
παραπομπή στην αραβική ιστοσελίδα. Οι χορηγοί θα μπορούν να προμηθεύσουν το ΚΥΠΕ με απεριόριστο 
αριθμό αποδεκτών των ειδήσεων αυτών.  
 
Πέραν από τα πιο πάνω, το ΚΥΠΕ θα μπορεί να συνδιοργανώνει σε διμερές επίπεδο με αραβικά 
πρακτορεία ειδήσεων ημερίδες και άλλες συναντήσεις οικονομικού, εμπορικού και άλλου περιεχομένου, 
σε μια προσπάθεια προβολής και προώθησης συνεργασιών.                 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Αν. Διευθυντή του ΚΥΠΕ κ. Γιώργο Πενηνταέξ, στο 
τηλέφωνο 22556009 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@cna.org.cy 
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