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Εκδήλωση Εορτασμού 20 χρόνων παρουσίας της Hager Hellas στην Ελληνική αγορά  

Με την ευκαιρία της επετείου των 20 χρόνων παρουσίας της στην Ελληνική αγορά η Hager 

Hellas, διοργάνωσε την Τετάρτη 11 Ιουνίου στο Μουσείο Οίνου εκδήλωση στην οποία 

συμμετείχαν συνεργάτες από το δίκτυο διανομής, επαγγελματίες του χώρου, εκπρόσωποι του 

Τύπου, και το προσωπικό της εταιρείας. Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους και 

εκπρόσωποι από τον όμιλο Hager που βρέθηκαν στην Αθήνα για το σκοπό αυτό. Κατά την 

ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κ. Πέτρος Πατρικιάδης αναφέρθηκε στην 

20χρονη πορεία της εταιρείας στην Ελλάδα και δήλωσε σχετικά: «Η Hager Hellas γιορτάζει 

είκοσι χρόνια επιτυχημένης δραστηριότητας στην ελληνική αγορά χάρη στην συμβολή των 

συνεργατών της, στην ποιότητα της, το εύρος των λύσεων που διαθέτει αλλά και στις 

διαχρονικές αξίες που διατηρεί από το ξεκίνημα της, σύμφωνα με τα πρότυπα των ιδρυτών 

της, παραμένοντας έως και σήμερα στην κορυφή της προτίμησης του εγκαταστάτη και 

κατέχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων διεθνώς». 

Μεταξύ των εκπροσώπων του ομίλου, χαιρετισμό απηύθυνε και ο κ. Philippe Ferragu, Chief 

Group Resources Officer του ομίλου Hager. Στον χαιρετισμό του ο κ. Ferragu χαρακτήρισε 

τον εορτασμό των 20 χρόνων της Hager Hellas ως ένα πολύ σημαντικό γεγονός δεδομένου 

ότι συνδέεται και με την έναρξη της διεθνοποίησης του ομίλου Hager. Πιο συγκεκριμένα 

ανέφερε ότι «η Hager ξεχωρίζει για την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει και ότι 

βρίσκεται πάντα δίπλα στους συνεργάτες της και αυτό αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία 

στηρίζει και την πορεία της και στην Ελλάδα. Ως οικογενειακή επιχείρηση, με μακροπρόθεσμη 

στρατηγική και στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, στηρίζει έμπρακτα όλα αυτά τα χρόνια την τοπική 

ομάδα και την ευχαριστεί για τις προσπάθειες που καταβάλει να διατηρήσει τις υπηρεσίες της 

σε υψηλά επίπεδα παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αγορά στην Ελλάδα». 

HAGER HELLAS  

Η Hager Hellas δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τόσο σε 

οικιακούς όσο και σε επαγγελματικούς χώρους, ιδρύθηκε το 1994 και είναι μέλος του Ομίλου  

Hager. Το όνομα Hager είναι το πλέον αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα του ομίλου Hager, μιας 

ιδιόκτητης, οικογενειακής επιχείρησης με έδρα το Blieskastel της Γερμανίας. Η επιχείρηση 

απασχολεί παγκοσμίως περισσότερους από 11.400 εργαζομένους και πραγματοποιεί κύκλο 

εργασιών 1,6 δισ. Ευρώ (2013). Ο όμιλος Hager έχει εργοστάσια παραγωγής σε 22 χώρες 

παγκοσμίως. Η παρουσία της εταιρείας σε 80 χώρες υποστηρίζεται μέσω των 20.000 

σημείων πώλησης 
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