
 

Μετά τη Θεσσαλονίκη, τo Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας φέρνει σε μία ακόμη 

πόλη τη δική του ενέργεια εγκαινιάζοντας το κατάστημά του στη Λάρισα. 

20 Μαΐου 2019 

Φυσικό Αέριο: Επόμενος προορισμός… Λάρισα! 
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Υλοποιώντας με σταθερά βήματα το πλάνο του για γεωγραφική 

επέκταση σε όλη την Ελλάδα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία 

Ενέργειας εγκαινίασε την Παρασκευή 17 Μαΐου το νέο κατάστημά του 

στη Λάρισα.  

Με όχημα την ολιστική ενεργειακή εμπειρία που προσφέρει στους 

καταναλωτές, μέσα από συνδυαστικά προϊόντα για φυσικό αέριο και 

ηλεκτρικό ρεύμα και σύγχρονες υπηρεσίες, το Φυσικό Αέριο απέκτησε 

ακόμα ένα κατάστημα στην ελληνική περιφέρεια, εξυπηρετώντας τους 

καταναλωτές σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. 

Στο νέο και καινοτόμο κατάστημα του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία 

Ενέργειας στην Λάρισα (Ηρώων Πολυτεχνείου 113), το οποίο αντανακλά 

την ιδιαίτερη αισθητική της εταιρείας και λειτουργεί εδώ και μερικούς 

μήνες, οι κάτοικοι της πόλης και όλης της Θεσσαλίας μπορούν να 

ενημερωθούν και να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικά συνδυαστικά 

προϊόντα ενέργειας, που παρέχουν διευρυμένες δυνατότητες, αξιόπιστες 

λύσεις και μοναδικά προνόμια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

 «Η λειτουργία του νέου μας καταστήματος στην πόλη της Λάρισας μας 

γεμίζει ικανοποίηση, καθώς το πλάνο της γεωγραφικής μας επέκτασης 

υλοποιείται βάσει του αρχικού μας χρονοδιαγράμματος για δυναμική 

παρουσία σε όλη τη χώρα» σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής της 

εταιρείας, κ. Γιάννης Μητρόπουλος. «Σε μια χρονιά που το Φυσικό 

Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ 

επιδόσεων σε επίπεδο τζίρου, καθαρών κερδών και νέων συμβολαίων, η 

παρουσία μας στη Λάρισα μας επιτρέπει να συνεχίσουμε ακόμα πιο 

αποτελεσματικά την υλοποίηση του αναπτυξιακού μας πλάνου». 

 

Πληροφορίες για τα ΜΜΕ: Ελένη Ράπτη – Φυσικό Αέριο Α.Ε., 210 3406126, 

e.rapti@aerioattikis.gr 

Σχετικά με το Φυσικό Αέριο  - Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας 

Με κληρονομιά που ξεπερνά τον ενάμιση αιώνα και με χαρακτηριστικό της γνώρισμα/ 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την αδιαμφισβήτητη εμπειρία και τεχνογνωσία της στο 

χώρο της ενέργειας, η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εγγυάται ασφάλεια, 

αξιοπιστία και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ενέργειας σε οικιακούς, βιομηχανικούς και 

επαγγελματικούς καταναλωτές. Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας 

προσφέρει προϊόντα φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και συνδυαστικά πακέτα σε 

όλη την Ελλάδα, ενώ η συνεχής γεωγραφική επέκταση της επιχειρηματικής της 

δραστηριότητας είναι βασικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας. 

Παράλληλα, μέσα από τις συνεργασίες της με κορυφαίες εταιρείες όπως η Vodafone, η 

Alpha Bank, η EuropAssistance και η Interamerican, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει 

σημαντικά δωρεάν προνόμια για τους πελάτες της, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερο 

όφελος και προστιθέμενη αξία για τους ίδιους. Η εταιρεία, μέσα από νέα συστήματα 

υποδομής, διευρύνει σταθερά την online εξυπηρέτηση των πελατών της και δημιουργεί 
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καινοτόμες και εξατομικευμένες υπηρεσίες απαντώντας ακόμα πιο στοχευμένα και αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες. 

Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εφαρμόζει μία δυναμική επιχειρηματική στρατηγική, συνεχίζει την επιτυχημένη 

πορεία της παρέχοντας υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες και λειτουργεί με ακεραιότητα και υπευθυνότητα απέναντι 

στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Κύρια προτεραιότητα της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι να διατηρεί 

την εμπιστοσύνη των πελατών της, μέσα από αποτελεσματική και με ανθρώπινο πρόσωπο εξυπηρέτηση. Περισσότερες 

πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.aerioattikis.gr. 

 

http://www.aerioattikis.gr/

