Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει υδατοδεξαμενή στο Βένετο Μαγνησίας

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, συνεπής στη δέσμευσή του να θέτει ως αδιαπραγμάτευτη
προτεραιότητα σταθερά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την
προάσπιση της ζωής, προχωρά σε δωρεά υδατοδεξαμενής μεγάλου όγκου στο
Βένετο Μαγνησίας που θα συμβάλει σημαντικά στην πυροπροστασία της
περιοχής.
Ειδικότερα, έχοντας ως στόχο να συνεισφέρει εμπράκτως στην ενίσχυση της
ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής και αναγνωρίζοντας την αξία της πρόληψης, ο
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Συνδέσμου Απανταχού Βενετιωτών
για την χορηγία βυτίου χωρητικότητας 20.000lt νερού για την προστασία του
απομακρυσμένου οικισμού, που βρίσκεται περικυκλωμένος από πλούσια δασική
έκταση.
Ο Μιχάλης Βλάχος, Διευθυντής του Εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο,
δήλωσε σχετικά «Η φύση είναι το σπίτι όλων μας και εμείς στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ
φροντίζουμε να το θωρακίζουμε απέναντι σε απειλές και κινδύνους. Με τη δωρεά της
υδατοδεξαμενής επενδύουμε στην πρόληψη και μεριμνούμε για την ασφάλεια του
τόπου που μας φιλοξενεί. Τιμούμε τη ζωή και προστατεύουμε το φυσικό κάλος της
περιοχής στηρίζοντας «Έναν άθλο ακόμα» για το μέλλον όλων μας».

Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου
στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 36
παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος ηγείται της
μεταστροφής του κλάδου των δομικών υλικών σε έναν κλάδο μικρότερης έντασης άνθρακα, που
εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας αναφορικά με τη χρήση των πόρων. Ο Όμιλος
ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει στην ελληνική και διεθνή αγορά καινοτόμα προϊόντα και βιώσιμες λύσεις
που ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις των
σύγχρονων αειφόρων κατασκευών.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafarge.gr
Ακολουθήστε μας στο Facebook @Heracles Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES
Group, στο YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

Σχετικά με τη Holcim
Η Holcim χτίζει την πρόοδο για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Ως παγκόσμιος ηγέτης στις
καινοτόμες και βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις, η Holcim κάνει πραγματικότητα την ανάπτυξη
πιο πράσινων πόλεων και πιο έξυπνων υποδομών αλλά και την αναβάθμιση του βιοτικού
επιπέδου σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής της, η
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Holcim εξελίσσεται σε μια εταιρία καθαρού μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, έχοντας πάντα τους
εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες στην καρδιά της επιτυχίας της. Η εταιρία προωθεί την
κυκλική οικονομία και ως πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση φροντίζει να χτίζει περισσότερα με
λιγότερα. Η Holcim περιλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιό της μερικές από τις πιο αξιόπιστες
εμπορικές επωνυμίες στον κλάδο των δομικών υλικών παγκοσμίως, όπως ACC, Aggregate
Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim και
Lafarge. Η Holcim αποτελείται από 70.000 ανθρώπους παθιασμένους με τη δημιουργία
προόδου για τον άνθρωπο και τον πλανήτη σε 70 αγορές και 4 δραστηριότητες: Τσιμέντο,
Έτοιμο Σκυρόδεμα, Αδρανή Υλικά και Λύσεις & Προϊόντα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.holcim.com, ενώ μπορείτε να
μάθετε περισσότερα για το νέο όραμα του Ομίλου στη διεύθυνση www.holcim.com/about-holcim
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