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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ εγκαινιάζει τη νέα διαδραστική πλατφόρμα
«Χτίζουμε Μαζί»
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου LafargeHolcim, πρωτοπορεί ακόμη μία
φορά και εγκαινιάζει τη νέα πλατφόρμα αμφίδρομης επικοινωνίας, ενημέρωσης
και εκπαίδευσης «Χτίζουμε Μαζί». Με κεντρικό μέλημα να χτίζει γερές σχέσεις
βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον ανοιχτό διάλογο, η εταιρία
δημιούργησε το νέο διαδραστικό χώρο www.xtizoumemazi.gr όπου η ιστορία και
τεχνογνωσία 100 και πλέον ετών συναντά τις σύγχρονες τάσεις και νέες τεχνολογίες.
Ειδικότερα, μέσα από το «Χτίζουμε Μαζί» ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ μοιράζεται τα πάντα
για το τσιμέντο, τις δυνατότητες και εφαρμογές του, ενώ ενημερώνει για τα καινοτόμα
προϊόντα και τις λύσεις προστιθέμενης αξίας που προσφέρει. Παράλληλα, έχοντας
την καινοτομία στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητας και με εφόδια την τεχνογνωσία
του κορυφαίου Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης της LafargeHolcim, ο Όμιλος
ενημερώνει για τις νέες τάσεις και τεχνοτροπίες της αγοράς.
Ταυτόχρονα, σε αυτό τον ψηφιακό χώρο μπορεί κανείς να βρει εύκολες, γρήγορες και
πρακτικές λύσεις για την κατοικία του, καθώς και έξυπνες ιδέες για πρωτότυπες DIY
κατασκευές από τσιμέντο με πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα όλων.
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η εκπαίδευση και ανάπτυξη των
συνεργατών μας, αποτελούν τα σημαντικότερα εργαλεία για την εξέλιξή τους. Για το
λόγο αυτό, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ υλοποιεί κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων για
τεχνίτες-μάστορες, όπου έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με
πρακτικές συμβουλές, νέες τεχνικές και πρακτική εξάσκηση, καθώς και να λάβουν
σχετική πιστοποίηση. Μέσα από το www.xtizoumemazi.gr οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα σεμιναρίων και να δηλώσουν
συμμετοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο σεμινάριο με θέμα «Χτίσιμο Τοιχοποιίας
– Σοβάτισμα» έχει ήδη διοργανωθεί, ενώ εντός του έτους αναμένεται να
ανακοινωθούν τα επόμενα.
Παράλληλα, στο xtizoumemazi.gr μπορεί κανείς να μάθει για το Πρόγραμμα
Επιβράβευσης που υλοποιεί για τρίτη συνεχή χρονιά ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προνομίων, δώρων και εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε
ειδικά για τους αφοσιωμένους του πελάτες, τόσο επαγγελματίες τεχνίτες όσο και
ιδιώτες.
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Ταυτόχρονα, τα ενδιαφερόμενα σημεία λιανικής πώλησης έχουν τη δυνατότητα μέσα
από αυτό το ψηφιακό χώρο να δηλώσουν συμμετοχή εύκολα και γρήγορα και να
επωφεληθούν από τα μοναδικά προνόμια του Προγράμματος Επιβράβευσης.
Ο κ. Γιώργος Μελάτος, Γενικός Διευθυντής Logistics, Εξαγωγών & Marketing
του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε σχετικά «Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ αναπτύσσουμε
κανάλια αμφίδρομης επικοινωνίας με στόχο να ευθυγραμμίζουμε τη στρατηγική μας
με τις προσδοκίες των πελατών και συνεργατών μας. Η καινοτόμα πλατφόρμα
xtizoumemazi.gr αποτυπώνει την καθημερινή μας δέσμευση να αναζητούμε διαρκώς
τρόπους να βρισκόμαστε δίπλα στους συνεργάτες, πελάτες και καταναλωτές. Nα
«Δουλεύουμε Μαζί», να «Δημιουργούμε Μαζί», να «Χτίζουμε Μαζί» με όφελος για
όλους».
Ανακαλύψτε τη νέα πλατφόρμα επικοινωνίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, μοιραστείτε τις
απόψεις σας και λάβετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό, που πραγματοποιείται σε
συνεργασία με τους TexnitesOnline για δωρεάν τσιμέντο Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα www.xtizoumemazi.gr.

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
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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