Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συμμετείχε στον 35ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της
Αθήνας για την ενίσχυση του έργου της ΦΛΟΓΑΣ
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου LafargeHolcim, έδωσε δυναμικό παρόν
στο μεγαλύτερο δρομικό γεγονός της χώρας, τον 35ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας,
και στήριξε έμπρακτα το σημαντικό έργο της ΦΛΟΓΑΣ – Σύλλογος Γονιών Παιδιών
με Νεοπλασματική Ασθένεια.
Με μήνυμα «Και μυαλό και πόδια τρέχω για τη ΦΛΟΓΑ», εργαζόμενοι, φίλοι και
συνεργάτες του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ ένωσαν τις δυνάμεις τους και έγιναν μέρος της
προσπάθειας της ΦΛΟΓΑΣ. Με στόχο τη χρηματική ενίσχυση του έργου της ΦΛΟΓΑΣ,
η κάθε συμμετοχή στον Μαραθώνιο και τους παράλληλους αγώνες δρόμου των 5 και
10 χλμ έφερε την εταιρία πιο κοντά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Σε αυτή τη
γιορτή της ανθρώπινης θέλησης, της αλληλεγγύης και της ομαδικότητας, η ομάδα του
Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας, αισιοδοξίας και δύναμης προς
όλους.
Σημειώνεται ότι η ΦΛΟΓΑ αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική
φροντίδα των παιδιών που νοσούν από καρκίνο και στηρίζει τις οικογένειές τους.
Σήμερα έχει καθιερωθεί ως βασικός πυλώνας στήριξης της λειτουργίας των
ογκολογικών τμημάτων των Παιδιατρικών Νοσοκομείων.

Όμιλος Εταιριών Ηρακλής
Ο Όμιλος Εταιριών Ηρακλής, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός
τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα
δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών και σκυροδέματος,
προσφέροντας στην αγορά προϊόντα και λύσεις που ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες
των πελατών και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής.
Σχετικά με τη LafargeHolcim
Η LafargeHolcim είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο δομικών υλικών και λύσεων και εξυπηρετεί
τεχνίτες, οικοδόμους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Όμιλος
δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιμέντου, αδρανών και σκυροδέματος που
χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα από οικονομικά προσιτή στέγαση και μικρά τοπικού
χαρακτήρα έργα, μέχρι τα μεγαλύτερα και πλέον τεχνικά και αρχιτεκτονικά σύνθετα έργα
υποδομών. Καθώς η αστικοποίηση επηρεάζει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε
ολόκληρο τον πλανήτη, ο Όμιλος παρέχει καινοτόμα προϊόντα και κατασκευαστικές λύσεις, με
μία ξεκάθαρη δέσμευση προς την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Κατέχοντας
ηγετικές θέσεις σε όλες τις περιοχές, ο Όμιλος LafargeHolcim απασχολεί περίπου 90.000
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υπαλλήλους σε περισσότερες από 80 χώρες και διαθέτει ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο
ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες και τις ώριμες αγορές.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafargeholcim.com
Ακολουθήστε μας στο Twitter @LafargeHolcim
Περισσότερα στο www.lafarge.gr και www.lafargeholcim.com
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