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Στέγαση σε νέους χώρους / Moving to new premises

Αγαπητοί Πελάτες/Συνεργάτες,

Η εταιρεία μας μέσα από μια δύσκολη πορεία την 10ετία της οικονομικής κρίσης και
πανδημίας (2010-2020), αναπτύχθηκε, έχοντας σαν κύριο στόχο την κάλυψη των αναγκών
των πελατών μας.

Μέσα από αυτήν την ανάπτυξη αναδείχθηκε η ανάγκη να επεκτείνουμε τους χώρους των
αποθηκών μας ώστε να μπορούμε να καλύψουμε τόσο τα ελεύθερα όσο και τα τελωνειακά
εμπορεύματα.

Οι νέοι χώροι που θα μας στεγάσουν είναι σύγχρονοι και εξυπηρετούν όλες τις ανάγκες των
φορτώσεων – παραλαβών – διανομών – αποθηκεύσεων καθώς και την τελωνειακή
αποταμίευση.

Οι νέες μας αποθήκες βρίσκονται στην θέση ΡΥΚΙΑ –ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΚ 19300 και σας
παραθέτουμε το στίγμα για την εύκολη πρόσβαση: https://goo.gl/maps/tPDdhsYX5GAMRz1t8

Η μετάβασή μας θα ολοκληρωθεί στις 27/03/2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάβασής
μας οι εργασίες θα εκτελούνται κανονικά με πολύ μικρές διακοπές εργασιών τις οποίες θα
έχουμε προγραμματίσει και ειδοποιήσει έγκαιρα.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε , είμαστε σίγουροι ότι η συνεργασία
μας θα συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές για όλους μας.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Associates,

We are glad to inform you that Eurogroup will move to new warehouse facilities.

As from 25/03/2021 we will operate from the new facilities , located at Rykia, Aspropyrgos
https://goo.gl/maps/tPDdhsYX5GAMRz1t8

During this difficult period due to to Covid -19 pandemic and the impacts into our industry ,
Eurogroup takes a big step to develop its services.

We are sure that we will be granted with your support and the continuation of our excellent
cooperation for the years to come .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Βρείτε τις νέες μας εγκαταστάσεις στον χάρτη

See our new premises in the map
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