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Ο Σύνδεσμος Τραπεζών διευρύνει την ψηφιακή
του παρουσία
Μετεξέλιξη του περιοδικού Cyprus Banking Insight σε ηλεκτρονικό κόμβο ενημέρωσης
Ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης της ψηφιακής του παρουσίας κάνει ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου,
μέσω της δημιουργίας της ιστοσελίδας «Cyprus Banking Insight» η οποία είναι πλέον δημόσια
προσβάσιμη: banking-insight.com
Η ιστοσελίδα αποτελεί τη μετεξέλιξη της αγγλόγλωσσης, έντυπης έκδοσης, την οποία ο Σύνδεσμος
εξέδιδε για χρόνια ανά εξάμηνο, η οποία είχε ως βασικό στόχο την ανάλυση θεμάτων που άπτονται
του τραπεζικού τομέα και της οικονομίας της χώρας μας, για ενημέρωση αγγλόφωνου κοινού στην
Κύπρο αλλά και συνεργατών του Συνδέσμου Τραπεζών στο εξωτερικό.
Η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας και η ψηφιακή παρουσία του Συνδέσμου η οποία τα τελευταία
χρόνια είναι διαρκής, ώθησε στη μετατροπή του περιοδικού σε ιστοσελίδα με τακτικές ανανεώσεις
υλικού μέσω αρθρογραφίας, αναλύσεων, ειδικών εκδόσεων και δεικτών για τις τράπεζες και την
οικονομία καθώς και ρεπορτάζ για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Ταυτόχρονα, το Cyprus Banking
Insight φιλοδοξεί να καταστεί κόμβος καταγραφής και διάχυσης πληροφοριών, γνώσης και αριθμών
για τις τράπεζες και την οικονομία της Κύπρου, προς ενημέρωση οργανισμών, ανεξάρτητων αρχών
και ιδιωτικών επιχειρήσεων στη χώρα μας αλλά κυρίως στο εξωτερικό.
Σχολιάζοντας το νέο, ψηφιακό εγχείρημα του Συνδέσμου Τραπεζών, ο Γενικός Διευθυντής
του Οργανισμού τόνισε: «Διατηρώντας ήδη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχοντας
ταυτόχρονα αναβαθμίσει την επικοινωνία με τα μέλη, τους συνεργάτες μας, καθώς και τα ΜΜΕ,
αποφασίσαμε ότι έφτασε ο καιρός να ανανεώσουμε σημαντικά και μία από τις τακτικές εκδόσεις που
ως οργανισμός εκδίδαμε. Βλέποντας τη διεθνή τάση προς ψηφιοποίηση σχεδόν κάθε διαδικασίας
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, προχωρήσαμε σε μια ριζική αλλαγή αφήνοντας στην ιστορία πλέον- μια έκδοση που αγαπήσαμε ιδιαίτερα, εισερχόμενοι έτσι στη νέα εποχή της επικοινωνίας
που είναι κυρίως ηλεκτρονική. Αυτό αποτελεί άλλο ένα βήμα προς την κατεύθυνση της
ψηφιοποίησης και της επικοινωνίας, πεδία τα οποία μας αφορούν ιδιαίτερα και σύντομα θα έχουμε
κι άλλα να μοιραστούμε με τους συνεργάτες μας».
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