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Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Μπροστά σε κάθε πρόκληση,
πίσω από κάθε έργο που ξεχωρίζει
Πρωταγωνιστής ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στην επαγγελματική έκθεση
«ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΧΡΟ»
Με σύνθημα «Μπροστά σε κάθε πρόκληση, πίσω από κάθε έργο που ξεχωρίζει», ο
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου LafargeHolcim, συμμετείχε δυναμικά στην
επαγγελματική έκθεση «ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΧΡΟ 2019», η οποία πραγματοποιήθηκε 18 –
20 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, προσελκύοντας το
ενδιαφέρον των επαγγελματιών από τους κλάδους των κατασκευών, των υλικών και
του design.
Σε ένα χώρο υψηλής και σύγχρονης αισθητικής, ο οποίος ανταποκρίνεται στο
μέγεθος, την ηγετική θέση και τη συνεισφορά του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στον κλάδο των
κατασκευών, οι άνθρωποι του Ομίλου παρουσίασαν στους χιλιάδες επισκέπτες τα
προϊόντα υψηλών επιδόσεων καθώς και τις έξυπνες λύσεις που προσφέρει για
αειφόρες κατασκευές. Τα Ειδικά Σκυροδέματα, οι προηγμένες λύσεις που
επαναπροσδιορίζουν τα δεδομένα στην Αρχιτεκτονική και το Design, κάνουν
πραγματικότητα το όραμα κάθε δημιουργού χωρίς όρια και δημιουργούν το
απροσδόκητο, προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση. Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την
ευκαιρία να περιηγηθούν στην μακρόχρονη ιστορία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ μέσα από
φωτογραφικό υλικό των μονάδων σε Βόλο, Δραπετσώνα και Μηλάκι από το αρχείο
της εταιρίας.
Με ισχυρά εφόδια την παγκόσμια υπεροχή και την τεχνογνωσία της LafargeHolcim,
καθώς και με περισσότερα από 100 χρόνια εμπειρίας στους κλάδους του τσιμέντου,
του σκυροδέματος, των αδρανών υλικών και των βιομηχανικών ορυκτών, ο Όμιλος
ΗΡΑΚΛΗΣ παραμένει συνεπής στη δέσμευσή του να προσφέρει λύσεις
προστιθέμενης αξίας στους πελάτες και συνεργάτες του, οι οποίες ανοίγουν νέους
δρόμους για τον κατασκευαστικό κλάδο του αύριο. Παραμένοντας σταθερά και για
περισσότερο από έναν αιώνα μπροστά σε κάθε δημιουργική πρόκληση και πίσω από
κάθε μεγάλο έργο – ορόσημο για τη χώρα, «χτίζει» με τους συνεργάτες, τους
κοινωνικούς εταίρους του και όλους όσους μοιράζονται το όραμά του, βιώσιμες
πόλεις για ένα μέλλον βιώσιμο για όλους.

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
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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.
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 75.000
εργαζόμενους 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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