
 

 

Δελτίο τύπου 
 

Twitter Tax Cast από την PwC Κύπρου 
 

Ειδικοί του οργανισμού θα απαντούν μέσω Twitter  
σε ερωτήσεις του κοινού για την κυπριακή φορολογία  

 
Αξιοποιώντας την ταχύτητα και την αμεσότητα επικοινωνίας που προσφέρουν τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, η PwC Κύπρου διοργανώνει το πρώτο Twitter Tax Cast με θέμα 
συζήτησης το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να υποβάλει 
ερωτήσεις στην ομάδα της PwC μέσω του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου και να λάβει 
απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο για όλα τα σχετικά θέματα. 
 
Το Twitter Tax Cast πρόκειται να λάβει χώρα την Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016, από τις 16:00 
μέχρι και τις 18:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές ερωτήσεις τους 
απευθυνόμενοι στην PwC Κύπρου (@PwC_Cy_Press), χρησιμοποιώντας το hashtag 
#PwCCyTaxCast. Απαντήσεις στις ερωτήσεις που μπορεί να αφορούν είτε φυσικά 
πρόσωπα είτε εταιρίες θα δίνει η εξειδικευμένη ομάδα του οργανισμού, αρμόδια για θέματα 
φορολογίας. Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα που θα υποβληθούν έχουν σκοπό 
τη γενική ενημέρωση και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την εξειδικευμένη 
επαγγελματική συμβουλή. 
 
Η PwC παρέχει ποιοτικές και ολοκληρωμένες επαγγελματικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα 
του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, στοχεύοντας στην πλήρη 
και έγκυρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού με διαδραστικό και άμεσο τρόπο.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com.cy/twitter-cast. 
 
Πληροφορίες 
Twitter Tax Cast 
30 Μαρτίου 16:00 - 18:00  
Hashtag: #PwCCyTaxCast  
 

 
 
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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Follow us: 
   

 
 

http://www.facebook.com/
https://twitter.com/PwC_Cy_Press
http://www.linkedin.com/company/2493855?goback=.nmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=nmp_rc_company

