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Τι είναι το «cypriot.ru – σχεδόν κάθε τι κυπριακό στα ρωσικά»
Ο διαδικτυακός κόμβος cypriot.ru περιέχει πολλές πληροφορίες για

Για τη δημιουργία του cypriot.ru

την ιστορία και την τέχνη, τον πολιτισμό και τα ταξίδια, τη σύγχρονη

Μέχρι το φθινόπωρο του 2005 ο cypriot.ru αποτελούσε
απλώς μέρος του project www.greek.ru, που δημιουργήθηκε
το Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2001 με πρωτοβουλία μιας
οικογένειας φιλελλήνων από τη Μόσχα: του Ρομάν Σίμκιν
και της Νατάλιας Γκοντουνόβα. Ο Greek.ru χαρακτηρίστηκε
ως η καλύτερη ιστοσελίδα του 2004 μεταξύ εκείνων, που
είχαν θέμα τους διάφορες χώρες. Σήμερα ο cypriot.ru είναι
μια ομάδα επαγγελματιών σε διάφορους τομείς, που τους
ενώνουν οι κοινές ιδέες εκλαΐκευσης κάθε τι κυπριακού στη
Ρωσία και ρωσικού στην Κύπρο.

και παραδοσιακή ζωή της Κύπρου, οι οποίες παρατίθενται στη ρωσική
γλώσσα από τους Ρώσους δημιουργούς των ιστοσελίδων του και μια
πολυεθνική ομάδα συνεργατών από τη Ρωσία, την Κύπρο και άλλες
χώρες.
Κάθε μήνα ο cypriot.ru δέχεται σχεδόν 4 000 επισκέπτες (καθημερινά
300 άτομα). Περίπου 600

άτομα έχουν εγγραφεί στη λίστα

αποστολών μας και συστηματικά λαμβάνουν ειδήσεις από την Κύπρο
και τη Ρωσία. Περισσότεροι από 200 χρήστες έχουν εγγραφεί στο
φόρουμ επικοινωνίας. Στα πέντε χρόνια της ύπαρξης του κόμβου τον
επισκέφθηκαν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι.
Κατά πρώτον ο κόμβος μας απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για
κάθε τι κυπριακό. Πέραν των γενικών γνωστικών πληροφοριών οι
επισκέπτες μας βρίσκουν πολλά πρακτικά στοιχεία για τον τουρισμό,
τις μπίζνες, την ακίνητη περιουσία ή νομικά ζητήματα.

Οι σκοποί του cypriot.ru

Οι υπηρεσίες του cypriot.ru
v Υπηρεσίες μάρκετινγκ
v Διαφημιστικές υπηρεσίες
φωτογραφιών
v Αρχείο
v
v
v
v

και

επαγγελματικές

φωτογραφίσεις
Υπηρεσίες αντιπροσώπευσης
Ποιοτικές μεταφράσεις
Δημοσιογραφική δραστηριότητα
Επικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο
και δημιουργία ιστοσελίδων

v Εκλαΐκευση κάθε τι κυπριακού στη Ρωσία και ρωσικού στην Ελλάδα.
v Δημιουργία «κοινότητας» Κυπρίων και φιλελλήνων.
v Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος, όπου θα συγκεντρώνονται αν όχι τα πάντα για κυπριακά θέματα, τουλάχιστον πάρα πολλά.
v Επικοινωνιακή υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Ρωσία και την Κύπρο: εκδηλώσεις, εκθέσεις, θεάματα, συναυλίες.
v Υποστήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα της εκπαίδευσης και μελέτης της νεοελληνικής γλώσσας στη Ρωσία.

