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ΛΑΒΑ: Δυναμική παρουσία στην Αγροτική Έκθεση Ιεράπετρας
«AgroExpo 2017» για δεύτερη χρονιά
Η ΛΑΒΑ Α.Ε., μέλος του Ομίλου Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, έδωσε δυναμικό παρών στην
2η Αγροτική Έκθεση Ιεράπετρας «AgroExpo 2017», τη μεγαλύτερη έκθεση
γεωργικών εφοδίων, εξοπλισμού, μηχανημάτων και προϊόντων στην Κρήτη. Η έκθεση
πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Μαΐου στο Μισεδάκειο Στάδιο Ιεράπετρας με τη
συμμετοχή περισσότερων από 7.000 επισκεπτών.
Στη φετινή διοργάνωση η ΛΑΒΑ συμμετείχε με ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο όπου
οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από κοντά για τις καινοτόμες και
αποδοτικές λύσεις που προσφέρει. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν το προϊόν
agroLAVA ως υπόστρωμα υδροπονικών καλλιεργειών και ως βελτιωτικό εδαφών σε
θερμοκήπια και ανοιχτές εκτάσεις, καθώς και το προϊόν oikiaLAVA ως έτοιμο
υπόστρωμα για οικιακή παραγωγή λαχανικών.
Ο κ. Λευτέρης Χριστοφοράκης, Διευθυντής Λατομείων και Ορυχείων του Ομίλου,
δήλωσε σχετικά «Η συμμετοχή μας στην 2η Αγροτική Έκθεση Ιεράπετρας είχε ως
στόχο να αναδείξουμε περαιτέρω τα πλέον αποτελεσματικά και ποιοτικά μας προϊόντα.
Ακούμε τις ανάγκες των πελατών μας και θέτουμε την καινοτομία στο επίκεντρο της
στρατηγικής μας για να προσφέρουμε λύσεις προστιθέμενης αξίας στις κατασκευές, τη
γεωργία, τα γεωτεχνικά έργα και τη βιομηχανία».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η 2η αγροτική έκθεση Ιεράπετρας «AgroExpo 2017»
οργανώθηκε από το Επιμελητήριο Λασιθίου με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια
Κρήτης και το Δήμο Ιεράπετρας και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 74 εκθέτες από τον
αγροτικό κλάδο από όλη την Ελλάδα, ενώ παρουσιάστηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις
στον χώρο των αγροτικών τεχνολογιών και προϊόντων.
Προς τους συντάκτες
Η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική και Λατομική ΑΕ ανήκει στον Όμιλο Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου
LafargeHolcim. Με βασική δραστηριότητα την εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία ελαφρόπετρας, η
εταιρία έχει παρουσία από το 1952 στον κλάδο των βιομηχανικών ορυκτών. Διαθέτει λατομικές
εγκαταστάσεις ελαφρόπετρας στο Γυαλί Νισύρου, γύψου στο Αλτσί Κρήτης, ποζολάνης και πυριτικού
ορυκτού στη Μήλο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, www.lava.gr.
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.
Περισσότερα στο www.lafarge.gr

