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Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Σταθερή προτεραιότητα η επένδυση στους
συνεργάτες του
Με κεντρικό μέλημα να προβλέπει τις εξελισσόμενες ανάγκες των συνεργατών του
και να ευθυγραμμίζει τη στρατηγική του με τις προσδοκίες τους, o Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ
υλοποίησε ακόμη μία ημερίδα του κύκλου εκδηλώσεων «ΣΧΕΣΗ ΣΕ ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ:
Ενημερώνομαι – Εξελίσσομαι» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι συνεργάτες απ’ όλη την Ελλάδα, είχαν την ευκαιρία
να πληροφορηθούν για την ιστορία και την ηγετική παρουσία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ,
καθώς και να γνωρίσουν τον Όμιλο LafargeHolcim. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για
τις τάσεις που επηρεάζουν την αγορά των δομικών υλικών σε παγκόσμιο επίπεδο,
καθώς και τις εξελίξεις στην τοπική αγορά. Επιπρόσθετα, πληροφορήθηκαν
αναλυτικά για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τσιμέντου του Ομίλου, καθώς και
για τις αναγκαίες αλλαγές που επιφέρει αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει ο νέος
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος.
Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, πιστός στη δέσμευσή του να θέτει ως
αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την Υγεία & Ασφάλεια και να καλλιεργεί την οδική
συνείδηση, παρουσίασε στους συμμετέχοντες το πολυσχιδές πρόγραμμα οδικής
ασφάλειας που υλοποιεί. Επιπλέον, με κορυφαία προτεραιότητα να οδηγεί τις
εξελίξεις και να αναπτύσσεται ψηφιακά, ο Όμιλος ενημέρωσε τους συνεργάτες του
για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και έξυπνων λύσεων που δημιουργούν αξία για
όλους.
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος. Πρόκειται για ένα κατασκευαστικό και αρχιτεκτονικό έργο τέχνης, όπου ο
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συμμετείχε παρέχοντας όχι μόνο προϊόντα υψηλών επιδόσεων,
αλλά και προστιθέμενη αξία μέσω διαφοροποιημένων και καινοτόμων λύσεων. Οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις λύσεις που προσφέρει ο
Όμιλος για να ανταποκριθεί στις πλέον απαιτητικές τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά
προδιαγραφές.
Ο κ. Δημήτρης Δήμου, Γενικός Διευθυντής Εμπορίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ,
ανέφερε σχετικά «Με διαχρονική δέσμευση να χτίζουμε σχέσεις βασισμένες στην
αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον ανοιχτό διάλογο, στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ δημιουργούμε
ευκαιρίες για να βρισκόμαστε ακόμα πιο κοντά με τους συνεργάτες μας. Η ανταλλαγή
απόψεων, η άριστη συνεργασία και η συνένωση δυνάμεων είναι το κλειδί για να
διασφαλίζουμε προοπτικές ανάπτυξης για όλους. Συνεχίζουμε με συνέπεια να
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επενδύουμε στους συνεργάτες μας και να αναζητούμε διαρκώς νέες καινοτόμες
πρακτικές και λύσεις που θα κάνουν τη διαφορά».

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 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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