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.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Η εταιρεία Ι. & Σ. Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε. αξιολόγησε την εμπειρία, την ευελιξία, την πανελλαδική μας παρουσία
και αναλάβαμε τον κύριο όγκο προσαρμογής της εταιρικής ταυτότητας στα νέα καταστήματα που

εντάχθηκαν στο δίκτυο της αφού μας εμπιστεύτηκε εργασίες προσαρμογής σε Hyper και Super Markets σε
όλη την Ελλάδα συνολικής επιφανείας άνω των 75.000 τ.μ.
Οι εργασίες περιελάμβαναν μερική ή πλήρη ανακαίνιση του εν ένταξη δικτύου καθώς και εξωτερικές
εργασίες στο σύνολό των καταστημάτων Πανελλαδικά.

H AGT ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η εταιρεία μας ακολουθώντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες μας μεταφέρθηκε σε νέα μεγαλύτερα
γραφεία στην Θεσσαλονίκη. Εκεί εφαρμόσαμε το νέο AGT Workplace Concept που αναπτύχθηκε απο το
τμήμα
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&
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της
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μας.

Ένα σύγχρονο concept που ενσωματώνει την νέα παγκόσμια πρακτική αλλα και τις νέες τεχνολογίες για
τους χώρους εργασίας. Η AGT παρέχει σύγχρονες λύσεις στους πελάτες της, για την δημιουργία
ευχάριστων, λειτουργικών και παραγωγικών χώρων εργασίας.

FULL TECHNICAL OPERATION – HOSPITALITY SUPPORT

Ένα από τα κορυφαία Business ξενοδοχεία εντάχθηκε στην υπηρεσία μας αυτή του Hospitality Support
αφού αναλάβαμε το full operation σε τεχνικό επίπεδο.
Το operation οργανώνεται – επιβλέπεται από την AGT FM σε συνδυασμό με in-house τεχνικό προσωπικό
υποστήριξης βαρδιών. Μέσω του μοντέλου AGT Hospitality Support υποστηρίζονται πλήρως η Τεχνική
Συντήρηση, τα Compliance Service και η εποπτεία όλων των civil & E/M εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου.
Το ξενοδοχείο με 152 δωμάτια, εστιατόρια και συνεδριακές εγκαταστάσεις (550 τμ) βρίσκεται στο κέντρο
της Αθήνας και ανήκει στην ομπρέλα της Radisson η οποία έχει 158 ξενοδοχεία παγκοσμίως.

Η AGT ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ 11th MAINTENANCE FORUM

Συμμετέχουμε ως χορηγοί και ομιλητές στο 11ο Maintenance Forum που πραγματοποιείται στην Αθήνα 12
& 13 Οκτωβρίου. Θα μιλήσει ο δικός μας Γιώργος Θεοχαρόπουλος North Region Manager στην ενότητα:
Energy & Facility Management για το "Πώς ένα Total Facility Contract μπορεί να απογειώσει την
παραγωγή".
Ο ακροατής θα έχει την ευκαιρία να κατανοήσει το τι σημαίνει ένα τέτοιο συμβόλαιο, πως οργανώνεται και
γιατί προσδίδει υπεραξία στον πελάτη. Στο τέλος θα παρουσιαστεί ένα case success στο Total Facility που
εφαρμόζουμε σε εγκαταστάσεις πολυεθνικής εταιρείας.

