Η επικοινωνία μαζί σας έχει ιδιαίτερη σημασία για μας!
Η AGT ENGINEERING & OPERATIONS SERVICES είναι ένας πρωτοπόρος όμιλος που βελτιώνει και
αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του προλαβαίνοντας τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.
Το newsletter που λαμβάνετε σας ενημερώνει για όλα τα τρέχοντα projects καθώς και για τις τελευταίες
εξελίξεις σε θέματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εμείς είμαστε δίπλα σας για εφαρμόσουμε στοχευμένα
στο δικό σας περιβάλλον εξειδικευμένες προτάσεις και λύσεις.
Ο όμιλος AGT ENGINEERING & OPERATIONS SERVICES πρωταγωνιστεί σταθερά στην επιλογή όσων
επιθυμούν κορυφαίες υπηρεσίες total customer solutions.
Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε τρέχοντα projects που ανέλαβε ο όμιλος.

H AGT ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Συνεχίζουμε την διεθνή ανάπτυξη μας και στην Ιταλία με νεά στρατηγική συμφωνία στον τομέα του F. M. με
την NIKAL Facility Management. Η συνεργασία αναπτύσσεται στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην κοινή
υποστήριξη πολυεθνικών πελατών σε Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

ΝΕΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Με γνώμονα την παροχή state-of-the-art υπηρεσιών η AGT Engineering & Operations Services προχώρησε
σε συνεργασία με τον Όμιλο MUEHLHAN ο οποίος είναι παγκόσμιος ηγέτης στην προστασία επιφανειών
και στα special access projects. Συνεχίζουμε σταθερά να διευρύνουμε και να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες
μας με κορυφαία τεχνογνωσία προς όφελος των πελατών μας.

Η AGT FM ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

O Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας επέλεξε την AGT Engineering & Operations Services ως έναν από τους
κορυφαίους παρόχους Τεχνικής Συντήρησης της χώρας, ώστε να διαχειριστεί την συντήρηση πλέον των
180

καταστημάτων/κτιρίων

Πανελλαδικά.

Η άρτια υποστήριξη που παρέχουμε με ολοκληρωμένες λύσεις σε όλους του τομείς ως αποτέλεσμα της

πολύχρονης εμπειρίας μας, καθώς και η ευελιξία που χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες μας ήταν τα βασικά
κριτήρια που οδήγησαν στην επικράτηση του Ομίλου μας σε συνδυασμό με την Πανελλαδική κάλυψη σε
Βόρεια, Δυτική Ελλάδα και Κρήτη.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΧΡΟΝΟ & ΧΡΗΜΑ

Η AGT Engineering & Operations Services κλήθηκε χρησιμοποιώντας την εμπειρία της σε εφαρμογές
εξοικονόμησης ενέργειας & αναβάθμισης φωτισμού, να παρέχει σε έναν ακόμα πολυεθνικό μας πελάτη,
την πιο οικονομική και οικολόγική λύση για τον νέο χώρο παραγωγής (BBL) του εργοστασίου του στην
ΒΙ.ΠΕ.

Πατρών.

