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Ο Όμιλος ΗΡΩΝ έχοντας ήδη ολοκληρώσει την πρώτη δεκαετία επιτυχούς λειτουργίας του,
επιβεβαιώνει απόλυτα τη συμβολική επωνυμία του, δεδομένου ότι ο Ήρων ο Αλεξανδρινός
(1ος αιώνας μΧ), υπήρξε πρωτοπόρος μηχανικός της αρχαιότητας, στα γραπτά του οποίου
πρωτοεμφανίζονται αρχές της μηχανικής που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα.
Ο Όμιλος, υπό την καθοδήγηση τριών Ομίλων διεθνούς εμβέλειας, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ENGIE(GDF
SUEZ) και QATAR PETROLEUM, έχουν στην κυριότητά τους και λειτουργούν δυο ιδιόκτητα
εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, συνολικής εγκατεστημένης
ισχύος περίπου 600MW, στην περιοχή της Θήβας.
Εκτός από τις γερές ομιλικές βάσεις, στρατηγικό πλεονέκτημα του Ομίλου ΉΡΩΝ αποτελεί
και το γεγονός πως συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ελάχιστες καθετοποιημένες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας. Οι μονάδες παραγωγής του Ήρωνα,
αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι του Εθνικού Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας έχοντας τη δυνατότητα να καλύψουν έως και το 10% της εγχώριας ζήτησης.

Με τη δύναμη του πρώτου σε πωλήσεις ιδιώτη προμηθευτή ρεύματος στη χώρα, ο Ήρων
μπορεί και προσφέρει όχι μόνο ανταγωνιστικές τιμές αλλά και μια γκάμα ολοκληρωμένων
υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε καταναλωτή από τη βαριά βιομηχανία,
μέχρι τις μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Έτσι, κάθε πελάτης έχει άμεσα και υπεύθυνα
τις ορθές απαντήσεις για όλα τα θέματα που τον απασχολούν, εξατομικευμένη
συμβουλευτική υποστήριξη και φιλική εξυπηρέτηση από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών.
Με την έναρξη της συνεργασίας του Ομίλου Ήρων με την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Στεγνοκαθαριστηρίων-Ταπητοκαθαριστηρίων και συναφών επαγγελμάτων, τα μέλη της
μπορούν να επωφεληθούν από την ειδική προσφορά, με τα πλέον ανταγωνιστικά τιμολόγια
της αγοράς και να κάνουν χρήση των επιπλέον προνομίων που προσφέρονται.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρεία F.T.S. HELLAS A.E.,
Ενεργειακό Σύμβουλο και συνεργάτη της εταιρείας ΗΡΩΝ, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2103307140, κινητό 6936937004 και email energy@ftshellas.gr .
Οι προσπάθειές μας για την επίτευξη και τη διεύρυνση συμφωνιών συνεχίζονται. Για κάθε
νέα συνεργασία που θα συνάπτουμε θα ενημερώνεστε άμεσα.

