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E-Mobility 
 

Τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης οχημάτων (e-mobility) είχαν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που 

διοργανώθηκε από την Hager Hellas σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 

(ΠΣΕΗ) στις 16 Ιουνίου 2014 στα γραφεία της εταιρείας.  

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Jacques Kraemer, Τεχνικός Διευθυντής του τομέα 

Φορτιστών Αυτοκινήτων του ομίλου Hager, ο οποίος επισκέφτηκε την Αθήνα ειδικά για 

το σκοπό αυτό. Ο κ. Kraemer παρουσίασε στοιχεία για όλη την ευρωπαϊκή αγορά, 

τονίζοντας τη ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης διεθνώς, τόσο σε επίπεδο 

τεχνολογικής εξέλιξης, όσο και σαν μέγεθος της αγοράς. Το σεμινάριο περιείχε εκτενή 

παρουσίαση της τεχνολογίας των φορτιστών αυτοκινήτων, των διεθνών προτύπων, 

καθώς και όλων των διαθέσιμων προϊοντικών επιλογών για οικιακές αλλά και εμπορικές 

εφαρμογές (χώροι parking σε κτίρια γραφείων, καταστημάτων και εμπορικών κέντρων). 

Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να δουν από κοντά κάποιους από τους 

φορτιστές που η Hager διαθέτει στην Ευρωπαϊκή αγορά ώστε να διαμορφώσουν μια 

ολοκληρωμένη εικόνα για την τεχνολογία αυτή.  

Με το σεμινάριο αυτό, η εταιρεία Hager Hellas συνεχίζει τον κύκλο ενημερώσεων των 

συνεργατών της αναφορικά με νέα προϊόντα και λύσεις που εντάσσονται στους 

στρατηγικούς στόχους του ομίλου Hager.  

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 χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών της Hager εκτείνεται από τη 
διανομή ενέργειας έως τη διαχείριση καλωδίων,  και από τα συστήματα ασφαλείας έως 
την αυτοματοποίηση κτιρίων. 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 
 

     
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με: 

Μαρία Θεοχάρη  
Marketing & Communications Specialist 
Hager Hellas 
Μάτσα 7, Κηφισιά  
145 64 Αθήνα 
Tηλ.: +30 210 6203800 
Fax: +30 210 6203801 
maria.theohari@hager.gr 
http://www.hager.gr/ 
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