Μάριος Χοιρομερίδης
Ο Μάριος Χοιρομερίδης αποφοίτησε το 2002 από το Πανεπιστήμιο του Maryland στην
Αμερική, με μεταπτυχιακό ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Robert H. Smith School of
Business, με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και τη Στρατηγική Εταιρειών, με υποτροφίες
από το Fulbright Commission και το Πανεπιστήμιου του Maryland.
Αποφοίτησε επίσης από το Πανεπιστημίου του Reading στην Αγγλία το 1998, στον κλάδο του
Μάρκετινγκ και των Διεθνών Επιχειρήσεων, με βαθμό First Class Honours και μερική
υποτροφία από την Τράπεζα Κύπρου.
Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Connecor Investments (Cyprus) Limited την οποία
και έχει ιδρύσει στην Κύπρο με το διεθνές Group της Hansa Mercator τον Αύγουστο του 2013.
Aσχολείται μεταξύ άλλων, με την εξεύρεση κεφαλαίων, την προώθηση επενδύσεων, και την
πώληση επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιουχικής αξίας. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει
αντιπροσωπεύσει αριθμό επενδυτών από διάφορες χώρες με σκοπό την εξεύρεση ελκυστικών
επενδύσεων στην Κύπρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Από το 2007 μέχρι το 2013 εργάστηκε στον Όμιλο Σιακόλα ώς ο πρώτος Γενικός Διευθυντής
του The Mall of Cyprus στη Λευκωσία, του πρώτου εμπορικού κέντρου τέτοιας εμβέλειας στην
Κύπρο. Ήταν επίσης Γενικός Διευθυντής της δημόσιας εταιρείαs ITTL Trade Tourist & Leisure
Park Plc, καθώς και του Εμπορικού Πάρκου Σιακόλα, του The Mall of Engomi και άλλων
εμπορικών ακινήτων και δραστηριοτήτων του Ομίλου Σιακόλα.
Από το 2003 μέχρι το 2007 εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Pafilia Services Ltd
στην Πάφο, με κύριες δραστηριότητες την πλήρη διαχείριση μεγάλου αριθμού συγκροτημάτων
κατοικιών και ακινήτων του Ομίλου της Παφίλια, καθώς και την παροχή συνολικών υπηρεσιών
after-sales σε όλους τους ξένους ιδιοκτήτες ακινήτων, και επενδυτές του Ομίλου Παφίλια.
Εργάστηκε επίσης από το 1998 μέχρι το 2000 στην Αγγλία, στον τομέα του Μάρκετινγκ στην
εταιρεία International Computers Ltd, (ICL) η οποία ήταν θυγατρική του διεθνούς Ομίλου
Fujitsu. Από το 2002 μέχρι το 2003, εργάστηκε στις πωλήσεις ακινήτων στη Λευκωσία, στην
εταιρεία Landtourist Estates Limited.
Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) από τον
Ιούλιο του 2016, και έχει συμμετάσχει επίσης τα τελευταία τρία χρόνια σε διάφορα διοικητικά
συμβούλια του Ομίλου της Hansa Mercator. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει παραστεί σε
μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και συνεδρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό, στους τομείς που
εργάστηκε, με στόχο την συνεχή ατομική επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση.
Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 2 Σεπτεμβρίου το 1974, υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά από το
1993 μέχρι το 1995 και απολύθηκε με τον βαθμό του εφέδρου Ανθυπολοχαγού, είναι
νυμφευμένος και έχει δύο παιδιά.

