
  

 

 

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. 

 

 

 

 

Αγαπητοί πελάτες, συνεργάτες και φίλοι, η ομάδα της AGT εύχεται σε όλους αυτές οι άγιες μέρες να 

γεμίσουν με φως και χαμόγελα, καλωσορίζοντας τον νέο χρόνο, γεμάτο υγεία, επιτυχίες και επιτεύξεις 

στόχων! 

 

 



AGT BRINGS THE GREEK PRIDE  

 

 
 

 

Το επετειακό Forum του CEO Clubs Greece με τίτλο «Leading from Ground Zero in Action»,το 

οποίο παρακολούθησαν 250 ηγετικά στελέχη,  πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 14 Νοεμβρίου 

2019 στο Hilton Αθηνών. Αναγνωρίζοντας την πορεία της AGT, κλήθηκε ο κ. Αναστασόπουλος 

Νίκος, CEO του ομίλου, να μοιραστεί την ιστορία αυτής της πορείας και το πως, όχι μόνο ξεπέρασε 

την κρίση η AGT, αλλά αναπτύχθηκε κιόλας με βάση τις αξίες που την διέπουν. Χαρακτηριστικό 

σημείο της ομιλίας ήταν το 'Bring me the Greeks",μια ιστορία που ενέτεινε σε όλους το αίσθημα της 

εθνικής υπερηφάνειας και ξεχωρίζει τον όμιλο στην αγορά εντός και εκτός της χώρας. Μπορείτε να 

δείτε περισσότερα εδώ. 

 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΤΙΟ ΣΤΟ 2019 ΜΕ DEALS 

 

 

https://www.agtgroup.gr/agt-leading-from-ground-zero/


Το 2019 ετοιμάζεται να μας αποχαιρετίσει δυναμικά με νέες υπογραφές συμβάσεων για σημαντικά 

έργα και συμβόλαια συντήρησης. Η αναγνώριση που απολαμβάνει ο όμιλος AGT στην αγορά για 

την συνέπεια και την αποτελεσματικότητά του μας έχει δώσει ένα σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο 

για το 2020 από μεγάλους οργανισμούς. Με επιτυχία επίσης εκτελούνται οι μεγάλες μας συμβάσεις 

στο εξωτερικό  και παράλληλα έχουμε επιλεγεί και συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς σοβαρών 

project στην Ελλάδα. Όπως όλα τα χρόνια έτσι και το νέο έτος, θα μείνουμε δίπλα στους πελάτες 

μας υποστηρίζοντας τους καθημερινά στις μικρές ή μεγάλες ανάγκες τους. 

 

ΜΕΡΕΣ ΓΙΟΡΤΗΣ - ΜΕΡΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

 

Οι γιορτινές μέρες είναι ευκαιρία για να εντείνουμε την προσπάθεια όλου του χρόνου και να 

περάσουμε το μήνυμα, πως όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν 

ανάγκη. Η AGT πιστή στις αξίες της, με υψηλό το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς, θα 

χορηγήσει ακόμη μια φορά την Streetwork δράση του  Emfasis foundation, υποστηρίζοντας πλήθος 

ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες δρόμου, ενώ με μεγάλη χαρά θα υποστηρίξει και το 

φιλανθρωπικό τουρνουά μπάσκετ που θα διοργανωθεί από τον ΑΣΕΘ, του οποίου τα έσοδα θα 

διατεθούν στο ολοήμερο ειδικό σχολείο Θεσσαλονίκης για παιδιά με αυτισμό. 

 

For english version, click here 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

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

