
 

 

 

 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022 

Δελτίο Τύπου 

Η SABO στην ετήσια εκδήλωση κορυφαίων συνεργατών της αυστριακής Wienerberger 

 

Η CEO του Ομίλου SABO, κ. Ματίνα Κοίλιαρη και o Επικεφαλής του Τομέα Κεραμοποιίας, κ. Γιώργος Κουκάς, 

είχαν τη χαρά να παρευρεθούν στην ετήσια επιχειρηματική συνάντηση «World of Wienerberger Reception» 

στη Βιέννη, που διοργανώθηκε από τη Wienerberger AG, τον κορυφαίο παραγωγό δομικών υλικών και 

κατασκευαστικών λύσεων στον κόσμο. 

 

Η SABO είχε την τιμή να παρευρεθεί στην εκδήλωση ως ένας από τους κορυφαίους συνεργάτες της 

Wienerberger παγκοσμίως, τυγχάνοντας θερμής υποδοχής από τον CEO της εταιρείας, κ. Heimo Scheuch. 

 

Στο πλαίσιο της 20ετούς συνεργασίας της με τον αυστριακό όμιλο, η SABO S.A. αποτελεί τον βασικό 

προμηθευτή τεχνολογίας παραδίδοντας περισσότερα από 30 επιτυχημένα έργα για εργοστάσια κεραμοποιίας 

της Wienerberger σε Αυστρία, Τσεχία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ελβετία, Ουγγαρία, Ρουμανία, 

Ρωσία & Σερβία. 

 

Όπως ανέφερε η κ. Μ. Κοίλιαρη, «Είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε με τον παγκόσμιο ηγέτη στην κατασκευή 

δομικών υλικών, ανακαλύπτοντας από κοινού νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη 

μας για τη μακροχρόνια συνεργασία και εμπιστοσύνη που μας δείχνει επί σειρά ετών». 

 

#Sabo #sabosa #wienerberger 

 

Λίγα λόγια για τον Όμιλο SABO: 

 

Ο Όμιλος SABO ιδρύθηκε το 1984 & δραστηριοποιείται στην κατασκευή βιομηχανικού εξοπλισμού. Αποτελεί 

έναν από τους κορυφαίους ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα με δυναμική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες της 

Ευρώπης, Ασίας, Μ. Ανατολής, Αφρικής και Βόρειας και Λατινικής Αμερικής και περισσότερους από 350 

εργαζομένους, εξάγοντας το 60% του κύκλου εργασιών του.  

Ο Όμιλος παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό σε εξειδικευμένους βιομηχανικούς 

κλάδους όπως η κεραμοποιία, η ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων, οι ρομποτικές εφαρμογές, οι 

ηλεκτρολογικοί πίνακες και αυτοματισμοί, συστήματα logistics σε τρόφιμα, ποτά και φάρμακα, η κατασκευή 

έργων υποδομής και βιομηχανικών κτιρίων, η βαριά βιομηχανία, και, πρόσφατα, η ναυτιλία.  

Με 40ετή παρουσία και σύνθετη τεχνογνωσία στον κατασκευαστικό τομέα, οι εταιρείες του Ομίλου εγγυώνται 

λύσεις υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, ανταγωνιστικό κόστος και ισχυρό after-sales service με άμεση τεχνική 

υποστήριξη μετά την εγκατάσταση.  

Τον όμιλο συνθέτουν οι ελληνικές SABO S.A., SICAP S.A., SABO Filiere S.A., και θυγατρικές εταιρείες σε Ιταλία, 

Ρουμανία & Βραζιλία.   

 

 

 



 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Καραγκιουλέ Άννη, Σύμβουλος  Γραφείου  Τύπου  και Δημοσίων Σχέσεων, τηλ.: 6944562025 e-mail: 

anniekaragioule@oni.gr, 

Site: https://el.sabo.gr/  
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