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.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ... PROJECT!

Οι καλοκαιρινοί μήνες τελειώνουν αλλά τα project συνεχίζουν ακάθεκτα. Ενδεικτικά
ολοκληρώθηκαν οι ανακαινίσεις στα δίκτυα καταστημάτων I-STORM σε Ελλάδα και Κύπρο,
παρεδόθη και τέθηκε σε λειτουργία το πρώτο κατάστημα της Elpedison στην χώρα, ενώ η AGT
ανέλαβε νέα έργα όπως project οικοδομικών & ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σε
εγκαταστάσεις της Ευδάπ, την διαρρύθμιση των κεντρικών γραφείων ΕΛΤΑ Courier για την
μεταστέγαση τους, την ανακατασκευή του κεντρικού καταστήματος του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας
στην Ρόδο, την πλήρη ανακατασκευή κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας για την μετατροπή του σε
Boutique Suites κλπ.

H AGT ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Η AGT κέρδισε τον διεθνή διαγωνισμό για την ανάληψη έργου στο αεροδρόμιο Queen Alia Jordan
International Airport για πολυεθνικό όμιλο, πελάτη μας. Το έργο αφορά την κατασκευή του
κεντρικού της καταστήματος στον τερματικό σταθμό των αφίξεων, με εργασίες fit out, civil,
architectural και το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η κορυφαία εμπειρία μας
σε commercial projects και σε airport fit out projects, η αποδεδειγμένη αξιοπιστία μας, και η
απόλυτη προσήλωσή μας στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και στους κανόνες ασφάλειας
καθώς και το capacity άμεσης ανάληψης έργων διεθνώς με την εξειδικευμένη AGT Airport Services
Team,
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Εκτός από τις πολύχρονες συνεργασίες με τους πελάτες της, η AGT χτίζει πολύχρονες σχέσεις και
με οργανισμούς που στηρίζοντας το έργο τους θα της επιτρέψουν να προσφέρει, να δημιουργήσει
ένα κοινωνικό αντίκτυπο και να γίνει παράδειγμα προς μίμηση για όσους έχουν την δυνατότητα να
συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και δεν το έχουν κάνει πράξη ακόμα. Ένας από τους
οργανισμούς αυτούς είναι η Emfasis με την οποία μετράμε ήδη τέσσερα χρόνια κοινής πορείας,
στηρίζοντας τις ενέργειες της για να δώσει άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις στις συνολικές
ανάγκες ευάλωτων και κοινωνικά αποκλεισμένων συνανθρώπων μας.

H AGT ΣΤΙΣ ΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ

Το προσωπικό της AGT συμμετείχε στην Ελληνική Ορειβατική Αποστολή που πραγματοποίησε
τον περασμένο μήνα ανάβαση στην κορυφή του όρους Pisco στο Περού, μέρος της οροσειράς των
Περουβιανών Άνδεων, σε ύψος 5.752 μέτρων. Με αυτό τον τρόπο εμείς στην AGT δηλώνουμε την
ανησυχία μας για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και συντασσόμαστε
σε κάθε ενέργεια και δράση προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύουμε πως μπορούμε να κατακτούμε
κορυφές
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