
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ellinas Finance: Συμφωνία με την Kronos Express 

Ένταξη των σημείων εξυπηρέτησης της Kronos Express  
στο σύστημα υπό-αντιπροσώπων της MoneyGram 

 
Τη σύναψη συμφωνίας με τη Kronos Express και την ένταξη των σημείων εξυπηρέτησης της              
στο σύστημα υπό-αντιπροσώπων της MoneyGram ανακοίνωσε η Ellinas Finance Public          
Company LTD.  
 
Η MoneyGram είναι σήμερα η ταχύτερα αναπτυσσόμενη υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων          
μεταξύ ιδιωτών παγκοσμίως. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 200 χώρες και το           
δίκτυό της περιλαμβάνει πέραν των 350,000 τοποθεσιών μεταφοράς χρημάτων, που          
καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών της σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η Ellinas Finance              
αντιπροσωπεύει την MoneyGram στην Κύπρο από το 2003 και αναλαμβάνει την άμεση            
αποστολή και παραλαβή χρημάτων από και προς το εξωτερικό, διαθέτοντας δικό της δίκτυο             
που καλύπτει 60 σημεία σε ολόκληρη την Κύπρο. 
 
Σε δηλώσεις του ο Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ellinas Finance, κ. Νέαρχος            
Πετρίδης, ανέφερε ότι οι υπό-αντιπρόσωποι του δικτύου MoneyGram στην Κύπρο επιλέγονται           
προσεκτικά με κύριο στόχο τη διασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτησης των           
εγχώριων και ξένων πελατών. «Το δίκτυο MoneyGram είναι μια γρήγορη, ασφαλής, αξιόπιστη            
και οικονομική επιλογή για αποστολή χρημάτων σε Κύπρο και εξωτερικό. Η Ellinas Finance,             
ως αντιπρόσωπος της MoneyGram στην Κύπρο, εκσυγχρονίζει συνεχώς τα συστήματα          
διεκπεραίωσης συναλλαγών προς όφελος των πελατών και των υπό-αντιπροσώπων της και           
εγγυάται την ασφάλεια και εχεμύθεια των συναλλαγών που γίνονται μέσω του δικτύου της. Η              
συνεργασία με μια επιτυχημένη εταιρεία όπως η Kronos Express ανεβάζει, ακόμα           
περισσότερο, το επίπεδο των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο κοινό μέσω του            
συστήματος υπό-αντιπροσώπων της MoneyGram, αφού πρόκειται για μια εταιρεία που          
διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό αλλά και με έντονα ανεπτυγμένη την πελατοκεντρική           
προσέγγιση», πρόσθεσε. 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών «Κρόνος» κ. Γιώργος Αθηνής, υπογράμμισε           
πως από τη δημιουργία της το 2012 η Kronos Express, θυγατρική εταιρεία του ομίλου,              
καθιερώθηκε στη συνείδηση του κοινού σαν μια από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στην             
κυπριακή αγορά στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. «Σήμερα, με          
καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες σε όλη την Κύπρο και πάνω από 60               
σημεία εξυπηρέτησης σε όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία και άλλα ιδιόκτητα σημεία, η Kronos             
Express εκτελεί μεταφορές δεμάτων, φακέλων ή εμπορευμάτων σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Η             
συμφωνία με την Ellinas Finance, για ένταξη των σημείων εξυπηρέτησης της στο σύστημα             
υπό-αντιπροσώπων (Sub Agents) της MoneyGram, μας χαροποιεί ιδιαίτερα αφού εμπλουτίζει          
ακόμα περισσότερο το πακέτο των υπηρεσιών που προσφέρουμε στο κοινό», σημείωσε. 


