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Η εταιρεία Primetel PLC ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και επέκτασης των
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της και την εφαρµογή του νέου στρατηγικού αναπτυξιακού της
προγράµµατος προχώρησε στην πρόσληψη δύο νέων υψηλόβαθµων διευθυντικών στελεχών των κκ.
Graeme Sherman και Steve Lewis οι οποίοι αναλαµβάνουν καθήκοντα Γενικών ∆ιευθυντώνΕµπορικών και Τεχνικών Υπηρεσιών αντίστοιχα- έχοντας ως κύρια αποστολή τους την ανάπτυξη και
εφαρµογή εµπορικής στρατηγικής που να διασφαλίζει την επιτυχή εισδοχή της Eταιρείας στον τοµέα
των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, την µεγιστοποίηση του µέσου όρου εισοδηµάτων ανά
συνδροµητή ανά υπηρεσία, την απόκτηση του επιθυµητού αριθµού συνδροµητών, την βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας και προσαρµοστικότητας των τεχνολογικών λειτουργιών και διασφαλίζοντας ότι
η τεχνολογική στρατηγική είναι ευθυγραµµισµένη µε την εµπορική στρατηγική της εταιρείας . Και οι
δύο θα αναφέρονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας κύριο Ερµή Ν. Στεφάνου. Ο κύριος
Graeme Sherman (MA) προέρχεται από τηνAnalysys Mason µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες
παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στον κόσµο της οποίας
υπήρξε ιδρυτικό µέλος και συνεταίρος, υπεύθυνος του τοµέα υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.
Από το φθινόπωρο του 2010 εργαζόταν στην PrimeΤel προετοιµάζοντας την εισαγωγή των
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της Εταιρείας. Στο πελατολόγιο του περιλαµβάνεται η δηµιουργία
νέας επιχειρηµατικής µονάδας κινητής τηλεφωνίας σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Μέσης Ανατολής,
η εισαγωγή των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Etisalat στην Αίγυπτο, η ανάληψη της
διεύθυνσης της εταιρείας Oger Telecom, µέχρι την πώληση της, και διάφορα άλλα έργα στην
Ευρώπη, Ασία και Αµερική για την Microsoft. Ο κύριος Sherman διετέλεσε επίσης Ανώτερο
∆ιευθυντικό στέλεχος στη NatWest Bank υπεύθυνος για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, και
γενικός διευθυντής της υπηρεσίας Telesales της Cable & Wireless Ο κύριος Steve Lewis MEng
(hons), MA(Phil)MBA MIET, ξεκίνησε την σταδιοδροµία του ως φοιτητής µε υποτροφία της εταιρείας
British Telecom. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης του απόκτησε ευρεία πείρα στην λειτουργία και
διοίκηση µεγάλων εταιρειών τηλεπικοινωνιών και ανέπτυξε λογισµικό κατάλληλο για την διαµόρφωση
δικτύων και την επεξεργασία δεδοµένων. Με την συµπλήρωση των σπουδών του εντάχθηκε στο
πρόγραµµα της Vodafone Graduate Training όπου ασχολήθηκε µε τη διαµόρφωση προτύπων του
δικτύου GSM και στον στρατηγικό προγραµµατισµό δικτύων. Μετά από 6 χρόνια εργασίας µε την
Tertio, εταιρεία ανάπτυξης λογισµικού τηλεπικοινωνιών, εξελίχθηκε σε σύµβουλο υπηρεσιών,
καταρχήν µε την εταιρεία ΒΤ Intergra και µετά µε την εταιρεία Analysys Mason. Ηγήθηκε µεγάλων και
πολύπλοκων προγραµµάτων τεχνολογικής µεταµόρφωσης ανά τον κόσµο περιλαµβανοµένης της
Vodafone Group, της Etisalat, και της Virgin Mobile. Εργάστηκε επίσης για 6 µήνες µε τη PrimeTel
υπό την ιδιότητα του συµβούλου, στη διαµόρφωση της στρατηγικής της για την κινητή τηλεφωνία.
Πρόσφατα ασχολήθηκε µε την επιχειρηµατική ανάπτυξη της εταιρείας Lycamobile, η οποία είναι
MVNO operator και επικεντρώνεται σε οµάδες πληθυσµού διαφόρων εθνικοτήτων σε πολλές αγορές
ανά τον κόσµο. Οι κύριοι Graeme Sherman και Steve Lewis είναι άγγλοι υπήκοοι και θα
εγκατασταθούν στην Κύπρο σε µόνιµη βάση.
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