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 θέματα ή projects που ανέλαβε ο όμιλος.

Η AGT ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΤΗΝ EUROBANK

Η AGT φροντίζει την αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιμων συστημάτων (UPS) των καταστημάτων
της

Eurobank

πανελλαδικά.

Οι τραπεζικοί Όμιλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την λειτουργία των καταστημάτων
καθώς δεν υπάρχει το ελάχιστο περιθώριο διακοπής της χωρίς να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις.
Η AGT με εξειδικευμένο προσωπικό, customised πλατφόρμες παρακολούθησης εργασιών και
συνεχόμενες ενέργειες όπως συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια/σεμινάρια, περιοδική
εκπαίδευση όλου το προσωπικού, θέτει τον πήχη ψηλά και διατηρεί επίπεδο τεχνογνωσίας που
έχει

βραβευθεί

από

αρμόδιους

φορείς.

Με τις παραπάνω ενέργειες & την πολύχρονη προυπηρεσία της στην λειτουργία κρίσιμων

συστημάτων μέσω συνεργασιών με τραπεζικούς ομίλους και άλλους αντίστοιχους οργανισμούς,
πετυχαίνει και στην προκείμενη την όμαλη ροή χωρίς την παραμικρή διακοπή με highly expertised
προσωπικό stationed σε όλη την χώρα που επιβλέπεται από τους περιφερειακούς τομείς
της.

YΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ FM ΣΤΟ 3RD FMDAY 2018

ο Σύνδεσμος Facility Management που εκπροσωπεί τις Ελληνικές εταιρίες για την Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Εγκαταστάσεων (Hellenic Facility Management Association-HFMA) του οποίου είμαστε
ιδρυτικά

μέλη,

διοργανώνει

το

3rd

FMDAY

2018.

Ένα συνέδριο με αναγνωρισμένους speaker και πλούσια θεματολογία στο οποίο θα χορηγήσουμε,
συνεχίζοντας την ενεργή στήριξη μας στις επιστημονικές κοινότητες και τους συνδέσμους του
κλάδου που συνάδουν με τους βασικούς μας πυλώνες, την συνεχή εξέλιξη και το υψηλό επίπεδο
τεχνογνωσίας.
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να δείτε εδώ.

"ΣΚΟΡΑΡΕΙ " ΚΑΛΑΘΙΑ Η AGT GROUP BC

H AGT δείχνοντας πάντα το μέγιστο ενδιαφέρον σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού έχει
σχηματίσει την AGT Group BC αποτελούμενη από το προσωπικό που στελεχώνει την περιφέρεια
Θεσσαλονίκης.
Με πολύχρονη παρουσία στο πρωτάθλημα του Α.Σ.Ε.Θ. (Αθλητικός Σύλλογος Εργαζομένων
Θεσσαλονίκης) και πολλές διακρίσεις στο ιστορικό της, συνεχίζει και φέτος, με τις επιτυχίες της να
διαδέχονται

η

μία

την

άλλη,

κλειδώνοντας

ήδη

την

θέση

της

στο

Final

Four.

Η σκληρή δουλειά και το πείσμα τόσο εντός γηπέδου όσο και εκτός, μας κάνουν περήφανους που
οι αθλητές αυτοί είναι μέρος της οικογένειας της AGT και διέπονται από αυτά τα χαρακτηριστικά
που μοιράζεται όλο το προσωπικό του Ομίλου.

AGT & COFFEE ISLAND ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των λειτουργιών μας στο εξωτερικό μέσω της AGT Constructions &
Services LTD, διευρύνουμε την πετυχημένη συνεργασία μας εντός Ελλάδος με ακόμα έναν πελάτη,
την αλυσίδα Coffee Island, παρέχοντας υπηρεσίες για την ανάπτυξη δικτύου των νέων
καταστημάτων

τους

και

στην

Κύπρο.

Η πελατοκεντρική φιλοσοφία μας είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που μας έχει οδηγήσει
στον σχηματισμό πλήθους χρόνιων συνεργασιών με τους πελάτες μας που χαρακτηρίζονται από
άρτια αποτελέσματα & εμπιστοσύνη.

