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.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ AGT

Όλη η οικογένεια της AGT από Ελλάδα και εξωτερικό, συγκεντρώθηκε στον πολυβραβευμένο χώρο
TIN PAN ALLEY για να γιορτάσει την αλλαγή του χρόνου και την εκκίνηση της τρίτης δεκαετίας

λειτουργίας

του

Ομίλου.

Μια
βραδιά
πλούσια
με
ομιλίες,
βραβεύσεις
και
φυσικά
κέφι
&
χορό.
Μέσα σε αυτό το οικογενειακό κλίμα, μοιραστήκαμε το όραμα και τις βλέψεις μας για το μέλλον,
ενώ ανανεώσαμε την δέσμευση μας για την παραμονή μας στο κορυφαίο σκαλοπάτι στην παροχή
υπηρεσιών.
Μπορείτε να δείτε πως κύλησε η βραδιά σε βίντεο στο youtube κανάλι μας.

H AGT ΣΤΗΝ "ΒΡΑΔΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ" ΤΟΥ MAKE A
WISH

Είχαμε την τιμή και την χαρά να παρευρεθούμε στην "βραδιά ευχαριστώ" που διοργανώθηκε από
την
Make a Wish για όσους στήριξαν την οργάνωση στο έτος που πέρασε.
Δεν υπάρχουν λόγια για το κλίμα που επικρατούσε και την ευκαιρία που είχαμε να δούμε τα παιδιά
που
έλαβαν
την
υποστήριξη
με
χαμόγελο
παρά
τις
δυσκολίες
τους.
Αυτό
το
αθώο
τους
χαμόγελο
είναι
η
μεγαλύτερη
επιβράβευση.
Η δυνατότητα να σχηματιστεί στα πρόσωπα όλων των παιδιών και όχι μόνο, αλλά και στους
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη την υποστήριξη μας, είναι η κινητήριος δύναμη μας για να
συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο.

Η ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΕΠΙΛΕΓΕΙ AGT TOTAL FM

Η Εθνική Leasing, μέλος του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, επέλεξε το καινοτόμο
μοντέλο
AGT
Total
FM
για
το
κτίριο
της
στο
Μαρούσι.
Το διετές συμβόλαιο υποστηρίζει υπηρεσίες προληπτικής & επεμβατικής τεχνικής συντήρησης σε
συνδυασμό
με
πλήθος
Soft
Services.
Στην AGT αντιλαμβανόμαστε την σύγχρονη ανάγκη των επιχειρήσεων, να έχουν έναν πολύτιμο
συνεργάτη δίπλα τους. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας, δημιουργήσαμε και παρέχουμε ένα
ενιαίο σύνολο υπηρεσιών που σχεδιάζεται και προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε
πελάτη, το AGT TOTAL FM.

H AGT ΠΕΤΑΕΙ ΓΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟ

Η AGT κέρδισε τον διαγωνισμό για την αναδιαμόρφωση του συνόλου των εμπορικών χώρων της
Duty Free στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, το οποίο θα αναλάβει η θυγατρική της, AGT Constructions.
Πρόκειται για ένα απαιτητικών συνθηκών έργο κατασκευαστικού χαρακτήρα, όπως συμβαίνει σε
έργα εντός αερολιμένων, κάτι που είναι πολύ γνώριμο στην AGT μετά το πλήθος χρόνιων
συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς, που έχει αναλάβει η ομάδα AGT Airport Services.
Ο Όμιλος AGT Engineering & Operations Services με αξιοπιστία, ποιότητα και ευελιξία
ξεχωρίζει στον σχεδιασμό, κατασκευή, ανέγερση, τεχνική υποστήριξη και
συντήρηση κατασκευών κάνοντας χρήση των πιο προσφάτων τεχνολογιών υπό των πιο
αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

