
  

 

 

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 FM ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ! 



 

 

 

 

 

Η AGT Facility Management κλείνει τα 15 χρονια από την ίδρυση της! 

Αντιλαμβανόμενη ήδη από νωρίς, την υψηλή δυναμική που είχε ο τομέας του Facility Management, 

στην παγκόσμια αγορά, η AGT αποφάσισε να εισαγάγει το 2004 τις υπηρεσίες αυτές στην 

Ελλάδα.Μεταφέροντας την γνώση εις βάθος μια εγκατάστασης από την εμπειρία της στις 

κατασκευές, ξεκινά να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης μέσω συμβολαίων. Με πελατοκεντρική 

φιλοσοφία και στόχο να παρέχει πάντα υπηρεσίες καινοτόμες και ποιοτικές,  αναγνωρίζει την 

ανάγκη των επιχειρήσεων για έναν συνεργάτη δίπλα τους, που να μπορεί να τους παρέχει άμεσες 

και ολοκληρωμένες λύσεις.  Ενοποιεί τα hard & soft services , ενώ εισάγει και τα  compliance 

services & third parties activities σε ένα ενιαίο πακέτο. Σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμα μοντέλα 

με στόχο το  one stop shop που καλύπτουν όλες τις ανάγκες ενός οργανισμού, ενώ καταρτισμένα 

στελέχη τα προσαρμόζουν στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη αποδίδοντας αναβαθμισμένο κέρδος 

σε κόστος, πόρους και παραγωγικότητα της επιχείρησης. 
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ΒΡΑΒΕΙΟ "BRAND WITH HISTORY" ΓΙΑ ΤΗΝ AGT 

 

 
 

 

 

Η AGT βραβεύτηκε στη φετινή λαμπερή τελετή των «Brands with History 2» του Ecali Club που 

πραγματοποιήθηκε την 17η  Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Club, ως ένα διαχρονικό 

Brand, που έχει αφήσει το στίγμα του στην ελληνική αγορά, κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα 

στον οποίο δραστηριοποιείται. Το βραβείο αυτό είναι μια σημαντική αναγνώριση της πολυετούς 

επιτυχημένης πορείας της και της αδιαμφισβήτητης τεχνογνωσίας της. Η τεχνογνωσία, η 

μεθοδικότητα, οι σταθερές συνεργασίες της και η εξειδίκευσή των ανθρώπων της εταιρείας 

αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά που εγγυώνται την επιτυχημένη πορεία της AGT και στο μέλλον. 

Αυτές ήταν κάποιες από τις αξίες που την ξεχώρισαν ως ένα brand με όραμα, υψηλούς στόχους 
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και συνεισφορά στην ελληνική αγορά και κοινωνία.Ευχαριστούμε πολύ το Ecali Club για την 

τιμητική βράβευση και την εξαιρετική διοργάνωση, καθώς και όσους μας τίμησαν με την παρουσία 

τους.Εντός χώρας, η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στον κλάδο της, εμπιστεύτηκε την κατασκευή 

της νέας της εγκατάστασης παραγωγής, στην εταιρεία μας. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

https://www.agtgroup.gr/
https://www.linkedin.com/company/agt-constructions-&-services-group
https://www.facebook.com/AGT-Engineering-Operations-Services

