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. 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.

ΠΑΡΑΔΩΣΑΜΕ ΕΡΓΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ…

Όλο αυτό το διάστημα ολοκληρώσαμε και παραδώσαμε Εμπορικά - βιομηχανικά και
ξενοδοχειακά projects παρόλο που οι συγκυρίες στην ελληνική αγορά ήταν απαιτητικές.
Παράλληλα συνεχίσαμε τις εργασίες στα υπό εξέλιξη έργα και επιπλέον υπογράψαμε νέες
σημαντικές συμβάσεις στο Construction και το Facility Management.
Σε μικρής ή μεγάλης κλίμακας έργα διατηρούμε την ίδια ευελιξία τηρώντας το τρίπτυχο συνέπεια,
ταχύτητα και ασφάλεια.

Η AGT ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Το τελευταίο 3μηνο ενταχθήκαμε και συμμετέχουμε σε Short Lists μεγάλων διαγωνισμών που
ανήκουν στον τουριστικό τομέα με το αντικείμενο των project να είναι αρκετά απαιτητικό σε
εξειδίκευση, χρόνους αποπεράτωσης και τεχνογνωσία. Συνεχίζουμε να παραμένουμε σταθερά
στις πρώτες επιλογές στο Construction και το Facility Management.

ΠΕΤΑΜΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Επιστρέψαμε! Είμαστε ξανά κοντά στους πελάτες μας στην Ευρώπη. Οι Project Managers του
International τομέα της εταιρείας μας έβαλαν πάλι μπροστά τα έργα και είμαστε σε συζητήσεις για
νέα. Μένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας, χρόνο με τον χρόνο αναβαθμίζουμε την θέση μας στο
εξωτερικό μετασχηματίζοντας το προφίλ της AGT σε έναν έμπιστο διεθνή συνεργάτη, κάνοντας
πράξη το ”Your Partner in State of the Art”.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΜΕ ΚΑΤΑ COVID-SHIELD

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους πελάτες μας που με τα υψηλά standards τους, μας
κάνουν κάθε μέρα καλύτερους και μας οδηγούν να εξελισσόμαστε πιστοποιώντας το «Commited
to Excelence» της εταιρείας. Επικαιροποιήσαμε τις διαδικασίες μας, βελτιώσαμε τις πρακτικές
μας και συνεχίζουμε να τηρούμε όλα τα πρότυπα προστασίας του προσωπικού μας, των
συνεργατών μας και όλων εσάς που μας εμπιστεύεστε. Επενδύουμε σε «ασφαλείς» συνεργασίες
συνεχίζοντας να είμαστε… Commited to Challenges.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΑΜΕ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΣ
Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι η AGT CONSTRUCTIONS ΑΤΕ αναβάθμισε το εργοληπτικό της
πτυχίο

σε

4ης

Τάξης

βάσει

της

πολύχρονης

κατασκευαστικής

εμπειρίας

και

της

χρηματοοικονομικής επάρκειας, πιστοποιώντας την συνεχή ανέλιξη της στην ελληνική αγορά. Τα
συνολικά μας όρια αυξήθηκαν και μας δίνεται πλέον η δυνατότητα να διεκδικούμε ακόμα
μεγαλύτερα έργα ανά κατηγορία και συνολικά στους διαγωνισμούς του δημοσίου.

For english version, click here

