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.

AGT BUILDING YOUR VISION

Η υψηλή τεχνογνωσία της AGT αναγνωρίζεται για μια ακόμη φορά από την αγορά, με την ανάληψη
του έργου πλήρους δομικής και στατικής αναβάθμισης, κτιρίου του ΟΤΕ ESTATE στην Κρήτη.
Ακόμη, η AGT το τελευταίο διάστημα ανέλαβε και υλοποίησε επιτυχώς πλήθος έργων αναβάθμισης
και ανακαίνισης καταστημάτων και κτιρίων των μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων της χώρας με
μεγάλη διασπορά, όπως νησιά βορείου Αιγαίου & Ιονίου, Ρόδο, Μακεδονία, Κρήτη & Κεντρική
Ελλάδα, ενώ παρέδωσε με επιτυχία το νέο e-branch του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς στα Γιάννενα.

RELY ON US – AGT

Στον τομέα των Airport Services υπογράφηκε συμφωνία με έναν από τους μεγαλύτερους
Ευρωπαϊκούς ομίλους αεροδιαστημικού εξοπλισμού, στον κλάδο των υποδομών συστημάτων
υποστήριξης λειτουργίας Αεροδρομίων. Η συμφωνία εγκαινιάστηκε με την ανάληψη ανάλογου
σημαντικού έργου σε μεγάλο αεροδρόμιο της Χώρας.
Στον βιομηχανικό κλάδο, η AGT κέρδισε δύο μεγάλα έργα επέκτασης γραμμών παραγωγής στην
Νότια Ευρώπη, ακολουθώντας για μια ακόμη φορά το moto που ακούγεται τακτικά από τα στόματα
των στελεχών των Διεθνών πελατών μας ’Bring me the Greeks’.
Εντός χώρας, η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στον κλάδο της, εμπιστεύτηκε την κατασκευή της
νέας της εγκατάστασης παραγωγής, στην εταιρεία μας.

AGT INSPIRING NEW WAYS

Εγκαινιάστηκε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία, στην καρδιά της Αθήνας, το νέο Loft Appartments
at Psiri που μελετήθηκε και κατασκευάστηκε από την εταιρείας μας. Ένα έργο απαιτητικό τεχνικά
αλλά και λειτουργικά, το αποτέλεσμα του οποίου ενθουσίασε τον Πελάτη μας αλλά και τους χρήστες
και αναβάθμισε την ευρύτερη περιοχή.
Επίσης ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Αθήνας επέλεξε την AGT για να
ανακαινίσει και να αναβαθμίσει τα δωμάτιά παράλληλα με την λειτουργία του, αναγνωρίζοντας την
μεγάλη μας εμπειρία σε fit out & maintenance projects που εκτελούνται παράλληλα με την
αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

AGT INFRASTRUCTURES

Η AGT κατανοεί τις ανάγκες όλων των κλάδων και καλύπτει με το εύρος των υπηρεσιών της και
εκείνο των δημόσιων υποδομών με σημαντική παρουσία, αφού έχει αναλάβει πλήθος έργων που
αφορούν κτίρια σχολικών και άλλων δημόσιων οργανισμών, υδροδοτικά δίκτυα, ενώ αναμένεται
να εκκινήσει το προσεχές διάστημα και έργα διαμορφώσεων και οδοποιίας μεγάλης κλίμακας.

AGT - ΕΡΓΑ ΖΩΗΣ

Η AGT με προτεραιότητα τον άνθρωπο και την προσφορά, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει από
αλλού, παρά από το ίδιο της το προσωπικό, συνεχίζοντας για ακόμη μια χρονιά την καμπάνια
"Μαθαίνω & γίνομαι δυνατός". Με σκοπό να αναδείξει την σημασία της παιδείας και της εξέλιξης
της νέας γενιάς, ξεκινάει από τα παιδιά των εργαζομένων της στα οποία μοιράζει γραφική ύλη &
λοιπό εξοπλισμό με έμφαση τις δημιουργικές ασχολίες για τις μικρότερες ηλικίες και τις καλύτερες
εκδόσεις βοηθημάτων στις μεγαλύτερες για να στηριχτούν οι νέοι πραγματοποιώντας τις
επιλογές τους και τα πρώτα τους βήματα για τις βάσεις της μελλοντικής τους καριέρας.

