
 

Δελτίο τύπου 
 

Μεγάλη επιτυχία το Social Media Day της PwC 
 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Social Media Day» που διοργάνωσε η PwC Κύπρου για το 
προσωπικό της την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016, στο νέο κεντρικό κτίριο του οργανισμού στην Λευκωσία.  
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το προσωπικό της PwC είχε την ευκαιρία να μάθει περισσότερα για 
την επίσημη πολιτική του οργανισμού σχετικά με τη σωστή χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, 
αλλά και για τη χρησιμότητα των social media στον επιχειρηματικό κόσμο γενικότερα. Σχετικές 
παρουσιάσεις έγιναν από τον Aram Tavitian, Συνέταιρο στην PwC, Chief Information Officer, την Πέγκυ 
Σπινέλη, δημοσιογράφο και ιδρύτρια του «The Write Formula» και τον Γιάννη Πέτεβη, Digital 
Marketeer στη διαφημιστική εταιρεία Γνώμη. 
 
Μέσα από ψυχαγωγικές δραστηριότητες, το ανθρώπινο δυναμικό της PwC έμαθε για τους 
λογαριασμούς που διατηρεί ο οργανισμός σε Twitter, Facebook, YouTube και LinkedIn , ανεβάζοντας 
ταυτόχρονα φωτογραφίες με τα hashtags #ConnectwithPwC_Cy και #Socialmediaday. Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης, ο οργανισμός ανακοίνωσε και τη δημιουργία του νέου του λογαριασμού στο 
Instagram (@pwc_cy) στον οποίο θα κοινοποιούνται φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις του οργανισμού 
αλλά και τις πρωτοβουλίες που αφορούν θέματα Κοινωνικής Ευθύνης. 
 
 

Σημειώσεις: 
Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. 
 

© 2016 PricewaterhouseCoopers Λτδ. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων.  
Ο όρος PwC αναφέρεται στην PwC Κύπρου και σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να αναφέρεται στο 
δίκτυο της PwC. Ο κάθε ένας οργανισμός-μέλος αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Για 
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com/structure. 
 
H PwC Κύπρου στηρίζει τις επιχειρήσεις αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους ώστε να δημιουργήσουν 
την αξία που αναζητούν. Είμαστε μέλος του παγκόσμιου δικτύου της PwC που αποτελείται από 
περισσότερους από 208,000 ανθρώπους σε 157 χώρες.  Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας και 
δεσμευόμαστε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα στις Ελεγκτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες αλλά και 
στις Φορολογικές και Νομικές Υπηρεσίες. Μοιραστείτε μαζί μας ότι σας απασχολεί. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.pwc.com/cy. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντίνα Λογοθέτη (+357-
22555108) email:  konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103) 
email:  myria.pitta@cy.pwc.com, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες, PwC Κύπρου.    
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