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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ εγκαινίασε τον κύκλο DIY workshops μαζί με τον
αρχιτέκτονα Γιώργη Λαμπαθάκη
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο DIY workshop του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ
συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των «Do It Yourselfers». Η
εταιρία, μέσω της διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας «Χτίζουμε Μαζί» και με την
καθοδήγηση του καταξιωμένου αρχιτέκτονα Γιώργη Λαμπαθάκη, εγκαινίασε τον
κύκλο DIY workshops, το Σάββατο 16 Ιουνίου στο Leroy Merlin στο Μαρούσι.
Με διαχρονική δέσμευση να δημιουργεί νέες τάσεις από τα μεγάλα έργα μέχρι τις
εφαρμογές διακόσμησης, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ πρωτοπορεί δίνοντας νέα διάσταση
σε κατασκευές από τσιμέντο, όπου κυριαρχεί η αισθητική και το design. Στο πρώτο
DIY workshop της εταιρίας οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον
κόσμο του τσιμέντου, να συζητήσουν έξυπνες λύσεις για DIY κατασκευές, να
εμπνευστούν από πρωτότυπες ιδέες και να δουν από κοντά τη διαδικασία
κατασκευής του μοντέρνου φωτιστικού από τσιμέντο. Παράλληλα, ο Γιώργης
Λαμπαθάκης ανανέωσε το ραντεβού για το επόμενο DIY workshop του Ομίλου
ΗΡΑΚΛΗΣ που θα ανακοινωθεί στο www.xtizoumemazi.gr.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ψηφιακή πλατφόρμα www.xtizoumemazi.gr μπορεί
κανείς να βρει ιδέες για μοναδικές DIY κατασκευές από τσιμέντο με πρακτική
εφαρμογή στην καθημερινότητα όλων, καθώς και εύκολες, γρήγορες και πρακτικές
λύσεις για την κατοικία του. Ταυτόχρονα, εδώ ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ μοιράζεται τα
πάντα για το τσιμέντο και τις εφαρμογές του, ενώ ενημερώνει για τα προϊόντα και τις
λύσεις προστιθέμενης αξίας που προσφέρει.

Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, 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 υλικών, σκυροδέματος και
βιομηχανικών ορυκτών προσφέροντας στην αγορά προϊόντα και λύσεις που ικανοποιούν τις
διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής.
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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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