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Η ιστορία της ERGON Equipment Α.Ε.Τ.Ε. ξεκινά το 1986, όταν ο μηχανολόγος μηχανικός
Κώστας Αβαρικιώτης ιδρύει ένα γραφείο μηχανολογικών μελετών το οποίο, στη συνέχεια,
ακολούθησε μια ταχεία αναπτυσσόμενη πορεία.

Έτσι σύντομα εισήλθε στην αγορά, με εγκαταστάσεις θέρμανσης και αμέσως μετά προχώρησε
σ’ αυτές των υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αερίου. Παράλληλα,
αναπτύχθηκε δυναμικά και στον τομέα κουφωμάτων νέας τεχνολογίας, και σήμερα έφθασε να
είναι η μεγαλύτερη εταιρία θέρμανσης &ψύξης δαπέδου στην χώρα μας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ERGON EQUIPMENT πρωτοπόρησε στην Ελλάδα με την εισαγωγή του
συστήματος ψυχρής σύνδεσης σωλήνων (VIEGA,1998), με την ψύξη δαπέδου (2001), με τα
ξύλινα κουφώματα νέας τεχνολογίας, τους ηλεκτρικούς λέβητες και την θέρμανση & ψύξη
τοίχου και οροφής (2004) και με το κεντρικό σύστημα καθαρισμού (2005), για να αποκτήσει
τον ίδιο χρόνο και Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008.
Σήμερα η εταιρία πρωτοστατεί και στον τομέα των Α.Π.Ε. με τα Συστήματα Γεωθερμίας ERGON
τα οποία παρουσίασε για πρώτη φορά στη χώρα μας και εφαρμόζει σε μεγάλη κλίμακα από το
2007, ενώ από το τέλος του 2009 έχει παρουσιάσει και εφαρμόζει το μοναδικό στην Ελλάδα
ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας APOLYTON : απόσταγμα υψηλής
τεχνογνωσίας, πολυετών μελετών και εμπειρίας της ERGON Equipment Α.Ε.Τ.Ε.

Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι να ερευνά και να
εφαρμόζει πάντα τα πιο σύγχρονα και ανεπτυγμένα
συστήματα
μηχανολογικού
εξοπλισμού
στον
Ελληνικό κτίριο.
Αυτή είναι και η βάση από την οποία προήλθε το
εταιρικό μήνυμα/υπογραφή «οικοδομεί το μέλλον»,
για να αποτελέσει το πρώτο συστατικό της
φιλοσοφίας της το οποίο είναι:
Προηγμένη τεχνολογία,
προσανατολισμός στο μέλλον
Το δεύτερο συστατικό της φιλοσοφίας της έχει να
κάνει με τον τρόπο που επικοινωνεί η Εταιρία το
πρώτο, τόσο στην αγορά όσο και στο προσωπικό
της.

Τρεις εφαρμογές της εικαστικής στρατηγικής
που υλοποιεί την φιλοσοφία της εταιρείας

Ειλικρινής, ανθρωποκεντρική,
σχεδόν συναισθηματική προσέγγιση.
Αυτή είναι η φιλοσοφία της ERGON EQUIPMENT Α.Ε.Τ.Ε.

Οι τομείς ειδίκευσης της εταιρίας συγκεντρώνονται σε τέσσερεις κατηγορίες που καλύπτουν τα
παρακάτω :

Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας APOLYTON®
Παραγωγή Ενέργειας
Αντλίες Θερμότητας
Κουφώματα Υψηλής Θερμομόνωσης
Σύγχρονα Συστήματα Θέρμανσης & Ψύξης
Συστήματα Αυτοματισμού, Τηλελέγχου & Τηλεδιαχείρησης

Μηχανική Κατασκευών Εσωτερικής Διαρρύθμισης, Προσόψεων και Μονώσεων
Lindner
Συστήματα Θέρμανσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Καυσίμων Αερίων VIEGA
Σύστημα Ψυχρής Σύνδεσης Σωλήνων
Συστήματα Θέρμανσης & Ψύξης
Συστήματα Ύδρευσης
Συστήματα Αποχέτευσης & Καζανάκια

Άλλες Σύγχρονες Τεχνολογικές Προτάσεις
Αλουμινίου & Συνθετικά Κουφώματα Νέας Τεχνολογίας
Ηλεκτρικοί Λέβητες
Θερμοδοχεία Τετραπλής Ενέργειας
Κεντρικό Σύστημα Καθαρισμού

ζην”
Τον Μάρτιο του 2006 η εταιρία οργάνωσε τους τομείς ειδίκευσής της σε τρεις ομάδες,
λανσάροντας ταυτόχρονα το Πρόγραμμα “modus ευ ζην” το οποίο και αποτελεί μία από αυτές
(οι άλλες δύο ομάδες ήταν το Πρόγραμμα VIEGA και οι Ειδικές Μηχανολογικές Εφαρμογές).
Ήταν ένα μεγάλο και συνεχώς εξελισσόμενο πρόγραμμα, το οποίο περιελάμβανε αποκλειστικά
και μόνο προοδευτικά μηχανολογικά συστήματα και σύγχρονες τεχνολογικές προτάσεις που
στόχο έχουν να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής, δημιουργώντας τις ιδανικότερες συνθήκες στο
χώρο που ζούμε.

Η σύνθεση του Προγράμματος είχε ως εξής:

Θέρμανση & Ψύξη ERGON
Θέρμανση & Ψύξη Δαπέδου
Θέρμανση & Ψύξη Τοίχου
Θέρμανση & Ψύξη Οροφής
Ειδικές Εφαρμογές Θέρμανσης Δαπέδου
Αντλίες Θερμότητας

Κουφώματα Νέας Τεχνολογίας ERGON

Ξύλινα & Ξυλαλουμίνια Κουφώματα
Συνθετικά Κουφώματα
Κουφώματα Αλουμινίου

Σύγχρονες Τεχνολογικές Προτάσεις

Κεντρικό Σύστημα Καθαρισμού
Ηλεκτρικοί Λέβητες LAING

Το Πρόγραμμα “modus ευ ζην”
είναι αποτέλεσμα αδιάκοπων
μελετών και ερευνών,
προϊόν απόλυτα αντιπροσωπευτικό
της καινοτόμου και ανθρωποκεντρικής
επιχειρηματικής φιλοσοφίας
της ERGON Equipment.

Το APOLYTON®, η νέα καινοτομία που παρουσίασε η
Εταιρία στο τέλος του 2009, αποτελεί το μοναδικό
στην Ελλάδα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μπορεί
και μειώνει τα έξοδα θέρμανσης, ψύξης και ζεστού
νερού
χρήσης
στο
απόλυτο
minimum,
με
συνδυασμούς
συστημάτων
που
εξασφαλίζουν
απόλυτη εξοικονόμηση ενέργειας για θερμική άνεση
χειμώνα – καλοκαίρι.
Για την επίτευξη του απόλυτου minimum σε κάθε
ξεχωριστή περίπτωση, η ERGON παραμετροποιεί και
εφαρμόζει τον κατάλληλο ιδανικό συνδυασμό από τα
παρακάτω συστήματα που ενέταξε στο Πρόγραμμα:

To Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας APOLYTON® είναι απόσταγμα πολυετών μελετών
και εμπειρίας της ERGON EQUIPMENT A.E.T.E.: η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που
διαθέτει καινοτομίες, υψηλή τεχνογνωσία και εφαρμογές σε όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά
συστήματα που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός τόσο προηγμένου προγράμματος.

Η διοίκηση της εταιρίας ασκείται
από τους τρεις βασικούς μετόχους:
Κώστας Αβαρικιώτης – Γενικός Διευθυντής
Αίγλη Χατζηανδρέου – Εμπορικός Διευθυντής
Παναγιώτης Σαλματάνης – Τεχνικός Διευθυντής
Δίπλα τους, έχουν την υποστήριξη ενός αξιόλογου
δυναμικού που αποτελείται από στελέχη στους τομείς:
Marketing & Επικοινωνίας
Έρευνας & Ανάπτυξης
Διοίκησης & Οικονομικών
Πωλήσεων
Logistics, Αποθήκης & Διανομών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ειδικευμένων Εργοδηγών
Μόνιμων Ειδικευμένων Συνεργείων
Όλοι οι παραπάνω ακολουθούν και κάνουν πράξη τη
φιλοσοφία της ERGON EQUIPMENT, τόσο όσο εργάζονται
μέσα στην εταιρία αλλά όσο και κατά την εκπροσώπησή της
στην αγορά.

Ανάλογα με τους τομείς ειδίκευσης, η ERGON, συνεργάζεται με κορυφαίους οίκους του
εξωτερικού με αποτέλεσμα τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών πάντα υψηλής ποιότητας και
προηγμένης τεχνογνωσίας.

Συστήματα Θέρμανσης, Ύδρευσης,
Αποχέτευσης & Καυσίμων Αερίων

Μεταλλικά Σύνθετα & Πλαστικοί σωλήνες

Ψυχόμενες & Θερμαινόμενες Οροφές, Δάπεδα και Τοίχοι

Αντλίες Θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας & Αφυγραντές

Ηλεκτρικοί Λέβητες & Αναμείκτες

Fan Coils, Εναλλάκτες Αέρος, Αφυγραντές

Κουφώματα Αλουμινίου Υψηλής Θερμομόνωσης

Η ERGON, η οποία ξεκίνησε από γραφείο μηχανολογικών μελετών, έφθασε να έχει
εγκαταστήσει τουλάχιστον 1.000.000 m2 Θέρμανσης & Ψύξης Δαπέδου σε περισσότερες από
5.000 κατοικίες μέχρι σήμερα – να τοποθετήσει πάνω από 10.000 κουφώματα, να κάνει τη
Viega πρωτοπόρο στην αγορά με μερίδιο 90% μόνο στον τομέα Viega Gas και να εφαρμόσει τα
τελευταία τρία χρόνια Συστήματα Γεωθερμίας άνω των 5 MW.

Φυσική συνέπεια των παραπάνω ήταν μία συνεχής αύξηση του κύκλου
εργασιών της, για την οποία σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα εξής:

• Συνεχή προγράμματα έρευνας & ανάπτυξης
• Κατάλληλη εκπαίδευση προσωπικού
• Συνεργασία με επιλεγμένους κορυφαίους κατασκευαστές
• Αποκλειστική χρήση ποιοτικών προϊόντων
• Υψηλό επίπεδο προσφερομένων υπηρεσιών
• Παροχή ισχυρών εγγυήσεων
• Ισχυρές υπηρεσίες μετά την πώληση
• Επιτυχημένες στρατηγικές μάρκετινγκ & επικοινωνίας

...και κυρίως:
• Η ανάπτυξη καινοτομιών και η προσφορά νέων
Πρωτοποριακών προϊόντων στην αγορά.

Η ERGON EQUIPMENT αισθάνεται υπερήφανη για τη συμμετοχή
της σε πολλά από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα των
τελευταίων ετών, όπως τα παρακάτω:
Νέο ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ελευθέριος Βενιζέλος»
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, Αθήνα 2004
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΤΥΠΟΥ, Αθήνα 2004
Ανακαίνιση και επέκταση του Ξενοδοχείου HILTON ΑΘΗΝΩΝ
Ανακατασκευή των ξενοδοχείων AMALIA, CRYSTAL
και RODOS PALACE
Νοσοκομεία ΙΑΣΩ και ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Τρία κτίρια γραφείων INTERAMERICAN, Λ. Συγγρού
Νέα κτίρια INTRACOM
Κτίριο Γραφείων ΤΙΤΑΝ
Εργοστάσιο ΝΙΚΑΣ στη ΠΓΔΜ
Σχολή Μονίμων Αξιωματικών Ναυτικού ΣΜΥΝ
Εγκαταστάσεις Spa ξενοδοχείων PORTO ELOUNDA
και ALDEMAR
Κτίριο Ομίλου ΟΜΙΚΡΟΝ
Σύστημα Γεωθερμίας στο ξενοδοχείο AMALIA Ναυπλίου
Σύστημα Γεωθερμίας στο ξενοδοχείο ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ Πρέβεζας
Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης
Μονή Χρυσοπηγής, Χανιά Κρήτης
…….. και πολλά άλλα ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, βίλες κ.α.

Η ταχεία ανάπτυξη της ERGON EQUIPMENT επιτεύχθηκε μέσα από
ένα

μακροπρόθεσμο

επιχειρηματικό

σχεδιασμό,

ο

οποίος

προδιέγραψε ξεκάθαρους σκοπούς που οδήγησαν στην εφαρμογή
συγκεκριμένων ολοκληρωμένων στρατηγικών marketing για να τους
πετύχουν.
Μερικά από τα επικοινωνιακά οχήματα που επιστρατεύθηκαν για την
υλοποίηση αυτών των στρατηγικών είναι τα παρακάτω:

01. Διαφήμιση
02. Σχέσεις με τον Τύπο
03. Έντυπο & Ηλεκτρονικό Υλικό
04. Direct Mail
05. Ιστοσελίδα / Blog
06. Σχέδια Προώθησης
07. Συμμετοχές σε Εκθέσεις
08. Παρουσιάσεις & Εκδηλώσεις
09. Σεμινάρια & Εργαστήρια
10. Προωθητικό Υλικό / Δώρα
11. ERGONews

Οι καταχωρήσεις που κινήθηκαν στον περιοδικό τύπο είναι οι παρακάτω:

Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας APOLYTON
Συστήματα Γεωθερμίας ERGON

Ξύλινα Κουφώματα Νέας Τεχνολογίας ERGON

Θέρμανση & Ψύξη ERGON
Αντλίες Θερμότητας ERGON

Θέρμανση & Ψύξη Δαπέδου ERGON

Σύστημα Ψυχρής Σύνδεσης Σωλήνων VIEGA

Θέρμανση & Ψύξη Δαπέδου VIEGA Fonterra

Νέο Καζανάκι 8cm VIEGA

Εκτός

από

πάρα

πολλά

δελτία

τύπου

που

δημοσιεύθηκαν, ο ημερήσιος και περιοδικός τύπος
αναφέρθηκε συχνά στην ERGON EQUIPMENT με
διάφορα πολυσέλιδα άρθρα και συνεντεύξεις.

Τα Πρόσφατα Έντυπα
Μεγάλος αριθμός εντύπων έχει
παραχθεί με σκοπό την προώθηση
κάθε τομέα απασχόλησης της
εταιρίας.
Αυτά που κυκλοφορούν σήμερα
είναι τα παρακάτω:

Το DVD
Είναι μια παραγωγή υψηλών
προδιαγραφών η οποία αποτελείται
από τις παρουσιάσεις των
Συστημάτων Γεωθερμίας ERGON
και της Θέρμανσης & Ψύξης
Δαπέδου ERGON.

Φάκελος
Από τα πολλά σχέδια direct mail που
εφαρμόσθηκαν, ένα είναι αυτό των
Συστημάτων
Γεωθερμίας
ERGON
που
προηγήθηκε
των
ενημερωτικών
επισκέψεων σε Γραφεία Μελετών.

Οπισθόφυλλο

Εξώφυλλο

Εσωτερικό Σαλόνι

Στη διεύθυνση

www.ergon.com.gr

παρουσιάζονται σε λεπτομέρεια
η Εταιρία και οι τομείς ειδίκευσής της

Επίσης στο e-magazine της Εταιρείας
αναρτώνται σε συχνή βάση καινοτόμες
λύσεις και τεχνολογίες αιχμής που η
ERGON
equipment
εφαρμόζει
στις
σύγχρονες κατασκευές.

www.ergonblog.blogspot.gr

Σκοπός μας είναι η ενημέρωση του
τεχνικού κόσμου αλλά και όλων όσοι
ενδιαφέρονται.

Ένα από τα ολοκληρωμένα σχέδια προώθησης που
εφαρμόσθηκαν είναι αυτό που επιστρατεύτηκε για
την

προώθηση

του

Συστημάτων

VIEGA

στο

αναπτυσσόμενο Δίκτυο.

Το σχέδιο αυτό, το οποίο συνεχίζεται με
μεγάλη επιτυχία, αποτελείται από τρεις
επιμέρους φάσεις:

• ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ VIEGA
• ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ VIEGA
• Club VIEGA
Οι

παραπάνω

φάσεις,

κάθε

μια

των

οποίων

αποτελεί και ένα ειδικό σχέδιο από μόνη της,
αναφέρονται
ακολουθούν.

περιληπτικά

στις

σελίδες

που

Με σκοπό την προώθηση των καταστημάτων
του Δικτύου VIEGA και την απόκτηση νέων
χρηστών, οργανώνονται Εβδομάδες VIEGA
όπου οι υδραυλικοί κάθε περιοχής έρχονται
σε άμεση επαφή με το Σύστημα Ψυχρής
Σύνδεσης

Σωλήνων

VIEGA,

μπορούν

να

επωφεληθούν από διάφορες προσφορές και
να εγγραφούν στα ειδικά σεμινάρια που
ακολουθούν.

Οι υδραυλικοί που εγγράφονται κατά τη
διάρκεια

των

Εβδομάδων

παρακολουθούν
εγκαταστάσεις
δίπλωμα

ειδικά
της

Ειδικού

VIEGA

σεμινάρια

ERGON,
VIEGA

στις

αποκτούν

και

αυτόματα μέλη του Club VIEGA.

γίνονται

Εδώ

γίνονται

μέλη

όσοι

έχουν

παρακολουθήσει τα Σεμινάρια VIEGA και –
κατά συνέπεια – απέκτησαν δίπλωμα Ειδικού
VIEGA.
Έτσι, ταυτόχρονα με την κάρτα μέλους που
επιβεβαιώνει & την «Ειδικότητα VIEGA» του
κατόχου, αποκτούν και διάφορα αποκλειστικά
πλεονεκτήματα,

επωφελούνται

από

ειδικές

προσφορές και παίρνουν μέρος σε πολλές
ενδιαφέρουσες

επαγγελματικές

ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

και

Η ERGON EQUIPMENT συμμετέχει σε
τουλάχιστον δύο εκθέσεις κάθε χρόνο.

Συστήματα Γεωθερμίας ERGON
Μία

καινοτόμα

συνηθισμένες,

εκδήλωση
ήταν

η

έξω

από

παρουσιάση

τις
των

Συστημάτων Γεωθερμίας ERGON σε Κτήμα όπου
είχε γίνει και η εφαρμογή της στο Μαρκόπουλο
Αττικής.

Στη βραδιά η οποία εξελίχθηκε σε ένα χώρο που
πραγματικά

σέβεται

παρευρέθηκαν

ο

Γιώργος

το

Υφυπουργός

Βλάχος,

οι

Δήμαρχοι

περιβάλλον
Ανάπτυξης

κ.

Γέρακα

και

Μαρκόπουλου κ. Θανάσης Ζούτσος και κ.Φώτης
Μαγουλάς,

ο

Γενικός

Ηρακλής Δρούλιας,

Γραμματέας

ΤΕΕ

κ.

πολλοί εκπρόσωποι του

γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου και – κυρίως –
μεγάλο

πλήθος

κορυφαίων

μηχανικών,

αρχιτεκτόνων και μεγάλων κατασκευαστών του
χώρου.

ViegaFest
Είναι μια εκδήλωση – θεσμός που καθιερώθηκε
το 2009 στα πλαίσια του Club VIEGA με
πρότυπο το φημισμένο Oktoberfest του
Μονάχου.
Πρόκειται για ένα «γλέντι διαρκείας», όπως
χαρακτηρίστηκε,
με
άφθονη
μπύρα
και
γερμανικά εδέσματα, το οποίο διεξάγεται στον
κατάλληλα για την περίπτωση διαμορφωμένο
κήπο του Logistics Center στην Παιανία.

Μια εντυπωσιακά καλλιτεχνική δεξίωση για την
“επίσημη
πρώτη”
του
εκθεσιακού
χώρου
κουφωμάτων
υψηλής
θερμομόνωσης,
ηλιακών
θερμικών & φωτοβολταϊκών συστημάτων SCHUCO
στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ERGON στο Γέρακα
Αττικής.

Εκτός από αυτά που αποτελούν μέρος των Σχεδίων
Προώθησης,

πολλά

σεμινάρια

και

εργαστήρια

οργανώνονται κάθε χρόνο σε διάφορες πόλεις και
στις εγκαταστάσεις της ERGON EQUIPMENT στην
Αθήνα, κυρίως για το Πρόγραμμα Εξοικονόμησης
Ενέργειας

APOLYTON®,

για

τα

Συστήματα

Γεωθερμίας ERGON, για τα Συστήματα VIEGA και
πρόσφατα για τον Κ.ΕΝ.Α.Κ.

Μερικά από τα διάφορα υλικά
που διανέμονται σε μηχανικούς,
κατασκευαστές, τεχνικούς,
δυνητικούς πελάτες κ.α.
καθώς και σε καταστήματα του
δικτύου, παρουσιάζονται παρακάτω:

Μπλουζάκια

Δείγματα

Σουβεράκια

Σταντ εντύπων

Τσάντα

Είναι η περιοδική ενημερωτική έκδοση
της ERGON Equipment που ξεκίνησε
το Δεκέμβριο 2005 και που σκοπό έχει
την επικοινωνία της εταιρίας με τους
ιδιώτες, την αγορά και τον τεχνικό
κόσμο της χώρας.
Σήμερα κυκλοφορεί με ενσωματωμένη
και την έκδοση “Τα νέα της Viega”,
τόσο

σε

έντυπη

ηλεκτρονική μορφή.

όσο

και

σε

ERGON EQUIPMENT AETE
Κλεισθένους 102 & Παπαφλέσσα, 15344 Γέρακας Αττικής
Τηλ: 210 6049420 / 6049454-5, Φαξ: 210 6049448, ergon@tee.gr

www.ergon.com.gr
www.ergonblog.blogspot.gr

