Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεισφέρει στην προσπάθεια επανεκκίνησης του
τουρισμού
Θωρακίζει το νησί της Σκοπέλου προσφέροντας στο Κέντρο Υγείας εξοπλισμό για
την αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών

Με ισχυρή τη δέσμευσή του να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας και κοινωνίας καθώς και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ
στηρίζει το νησί της Σκοπέλου στην προσπάθεια προσέλκυσης, υποδοχής και εξυπηρέτησης
τουριστικού κοινού την επόμενη ημέρα της πανδημίας. Προχωρά σε δωρεά πλήρως
εξοπλισμένου ISOBOX ειδικής κατασκευής στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου για την πρόληψη και
αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ετοιμότητά του
νησιού από την έναρξη της τουριστικής περιόδου.
Επιδεικνύοντας για ακόμη μια φορά υψηλό αίσθημα ευθύνης, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ,
ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Δήμου Σκοπέλου, στέκεται αρωγός στην προσπάθεια του
νησιού για την υγειονομικά ασφαλή επανεκκίνηση του τουρισμού. Με το νέο και ειδικά
διαμορφωμένο κοντέινερ, που παραδόθηκε σήμερα στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου για την
υποδοχή και τον έλεγχο των ασθενών που πιθανόν νοσούν από μολυσματικές ασθένειες, το
νησί βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή και εγρήγορση. Η προσφορά αυτή του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ
κάνει την επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού περισσότερο αισιόδοξη, λειτουργώντας
ενισχυτικά τόσο προς την τοπική όσο και την εθνική οικονομία.
O κ. Σταμάτης Περίσσης, Δήμαρχος Σκοπέλου, δήλωσε «Με αφορμή την πανδημία του
COVID-19 ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στηρίζει το νησί μας προσφέροντας δωρεάν ένα ISOBOX
πλήρως εξοπλισμένο στο Κέντρο Υγείας της Σκοπέλου, για την αντιμετώπιση μολυσματικών
ασθενειών. Για την ενέργειά της αυτή την ευχαριστούμε θερμά. Επίσης, ευχαριστούμε το
Βουλευτή Μαγνησίας κ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια για τη βοήθειά του».
Η κα Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου
ΗΡΑΚΛΗΣ, ανέφερε σχετικά «Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ κάνουμε πράξη το «όλοι μαζί», χτίζουμε
γόνιμες συνέργειες με τους τοπικούς εταίρους και συνεισφέρουμε με κάθε τρόπο στην
ανασυγκρότηση της χώρας μετά την πανδημία. Αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία για την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών, συμμετέχουμε στην προσπάθεια να
ανοίξει και πάλι τις «πύλες» του ο ελληνικός τουρισμός. Με τη δωρεά του ISOBOX ειδικής
κατασκευής συμβάλλουμε στην ασφαλή και υπεύθυνη υποδοχή και εξυπηρέτηση του
τουριστικού κοινού στο νησί της Σκοπέλου».
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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 και στο YouTube
@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 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 Twitter @LafargeHolcim
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