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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχωρά στην αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας του στη Χαλκίδα
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει την ανάθεση μελέτης αξιολόγησης και υποβολής
προτάσεων για τη βέλτιστη αξιοποίηση ιδιόκτητου ακινήτου, έκτασης 265 στρεμμάτων
στο Μικρό Βαθύ Αυλίδος.
Ο Όμιλος μετά από διαγωνιστική διαδικασία επέλεξε την EY Ελλάδος, ηγέτιδα εταιρία
στην παροχή υπηρεσιών εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών με υψηλή
τεχνογνωσία στον κλάδο του real estate και πολυετή διεθνή εμπειρία.
Στόχος είναι η βέλτιστη αξιοποίηση του ακινήτου με πολλαπλά οφέλη για την ευρύτερη
περιοχή, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και
η βελτίωση της ποιότητας ζωής της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας.

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,
βιομηχανικών ορυκτών και προηγμένων αειφόρων λύσεων, προσφέροντας στην αγορά
προϊόντα και λύσεις που ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις
απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafarge.gr
Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο
YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

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
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ηγετικές θέσεις σε όλες τις περιοχές, ο Όμιλος LafargeHolcim απασχολεί περίπου 72.000
υπαλλήλους σε περισσότερες από 75 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 Facebook, Twitter, LinkedIn και YouTube
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