Δελτίο Τύπου
Αθήνα,16 Δεκεμβρίου 2019

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ενώνει τις δυνάμεις του με την Praktiker Hellas
Με προτεραιότητα να οδηγεί τις εξελίξεις στον κλάδο, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος
της LafargeHolcim, εγκαινιάζει τη νέα στρατηγικής σημασίας συνεργασία του με την
Praktiker Hellas. Πρόκειται για συνεργασία στο εμπόριο λιανικής πώλησης δομικών
υλικών που δημιουργεί προστιθέμενη αξία, ενώ παράλληλα μεγιστοποιεί την
ανταπόκριση στις αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες των επαγγελματιών
τεχνιτών και τελικών χρηστών.
Αναγνωρίζοντας τις νέες τάσεις και τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών του και
έχοντας την άριστη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση στην καρδιά της φιλοσοφίας του, ο
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ενισχύει την παρουσία του στο οργανωμένο δίκτυο λιανεμπορίου
δομικών υλικών, διαθέτοντας τα σακευμένα προϊόντα ΗΡΑΚΛΗΣ μέσω της Praktiker,
του Νο. 1 δικτύου καταστημάτων DIY και Home Improvement στην Ελλάδα. Η
συνεργασία εγκαινιάστηκε με τη διάθεση των προϊόντων τσιμέντου του Ομίλου
ΗΡΑΚΛΗΣ στα 6 καταστήματα της Αττικής, ικανοποιώντας τις ανάγκες ακόμη
περισσότερων πελατών.
Ο κ. Δημήτρης Δήμου, Γενικός Διευθυντής Εμπορίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ,
ανέφερε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε την Praktiker Hellas στην μεγάλη
οικογένεια συνεργατών του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ αναζητούμε
διαρκώς νέες ευκαιρίες και επενδύουμε σε στρατηγικές συνεργασίες για να
βρισκόμαστε ακόμη πιο κοντά στους πελάτες μας. Προσβλέπουμε στην ανάπτυξη
μιας μακροχρόνιας και επιτυχημένης συνεργασίας με την Praktiker Hellas που θα
επεκταθεί στο μέλλον και σε νέα καινοτόμα προϊόντα του Ομίλου μας».
Ο κ. Δημήτρης Μάγκος, Διευθυντής Αγορών της Praktiker Hellas, δήλωσε: «Η
συνεργασία μας με τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Πρόκειται
για μια συνεργασία που βασίζεται σε ισχυρά θεμέλια, καθώς μοιραζόμαστε το κοινό
όραμα να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια κορυφαία και ολοκληρωμένη
αγοραστική εμπειρία, μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων για το σπίτι και τον
επαγγελματικό χώρο. Με το κορυφαίο brand της αγοράς τσιμέντου στην Ελλάδα,
συμπληρώνουμε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των δομικών προϊοντικών λύσεων που
προσφέρουμε, στοχεύοντας σε μια εξαιρετική συνεργασία τόσο σε ποιότητα και όσο
σε χρονική διάρκεια».

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.

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

Λίγα Λόγια για την Praktiker Hellas
Η Praktiker Hellas, μετρώντας 28 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, αποτελεί το Νo.1
Ελληνικό Δίκτυο DIY & Home Improvement, εκπαιδεύοντας τους καταναλωτές γύρω από τη
φιλοσοφία «Φτιάξ’ το μόνος σου» (Do-it-Yourself). Διαθέτοντας 16 καταστήματα συνολικής
έκτασης 100.000 τ.μ., ένα δυναμικό e-shop και δυο b2b Centers αποκλειστικά για
επαγγελματίες, προσφέρει ετησίως σε περισσότερους από 6.000.000 πελάτες αγοραστικές
εμπειρίες κορυφής, για κάθε μικρή ή μεγάλη αλλαγή. Παράλληλα, αποτελεί one-stop-shop για
κάθε ανάγκη του σπιτιού και του κήπου, παρέχοντας καθημερινά 50.000 προϊόντα και
ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Από τον Απρίλιο του 2014, η εταιρία, έχει ενσωματωθεί στον
κορυφαίο καναδικό όμιλο Fairfax Financial Holdings Limited, γνωστό για το σημαντικό
ιστορικό επιτυχημένων επενδύσεων σε διεθνείς εταιρίες με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης,
καθώς και για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη εταιρικών αξιών από το 1985.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.praktiker.gr.

