ΓΕΝΙΚΑ
Η LAGI.PLAN Α.Ε. είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, παρέχοντας μια
ευρεία γκάμα προϊόντων & υπηρεσιών.
Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή αξιόπιστων και ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες της,
αποσκοπώντας στη βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών και στην αύξηση της παραγωγικότητας και
θέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η LAGI.PLAN έχει επικεντρώσει τις δραστηριότητές της στους παρακάτω τομείς:

Τεχνικός τομέας

Η LAGI.PLAN παρακολουθεί διαρκώς, τόσο τις ανάγκες των πελατών, όσο και τις τρέχουσες εξελίξεις της
τεχνολογίας, προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες της κατά τον καλύτερο και πιο αποδοτικό τρόπο.
Για τον σκοπό αυτό ενημερώνεται διαρκώς και συμμετέχει σε διάφορα Ερευνητικά Προγράμματα, τόσο Εθνικά, όσο
και Ευρωπαϊκά, ώστε να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τεχνολογίες αιχμής.
Τα προϊόντα της εταιρείας σχεδιάζονται σε τρόπο ώστε να προσφέρουν καινοτόμες και προσαρμοσμένες λύσεις
στους πελάτες της με παράλληλη τεχνική υποστήριξη από ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών.

Εμπορικός τομέας

Η LAGI.PLAN προσαρμόζει συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ώστε να εναρμονίζονται και να συμβαδίζουν
με τις τρέχουσες εξελίξεις της τεχνολογίας και απαιτήσεις της αγοράς. Στο παραπάνω πλαίσιο, αναζητά
προμηθευτές με τις βέλτιστες δυνατές τιμές και άμεση εξυπηρέτηση, επιλέγοντας φιλικούς και άμεσους, στον
πελάτη, τρόπους προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών της με χρήση σύγχρονων μεθόδων marketing.

Μελετητικός τομέας

Η LAGI.PLAN εκπονεί τεχνικοοικονομικές μελέτες, καλύπτοντας πεδία εφαρμογών όπως: ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις, τηλεπικοινωνίες και Internet, περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας, έρευνα αγοράς, προώθηση
πωλήσεων, περιφερειακή ανάπτυξη.

Συμβουλευτικός τομέας

Η LAGI.PLAN αναλαμβάνει την παροχή συμβουλών, τη διαχείριση, τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την
παρακολούθηση της υλοποίησης διαφόρων έργων που σχετίζονται με τους τομείς που αναφέρονται παραπάνω.

Εκπαιδευτικός – Οργανωτικός

Η LAGI.PLAN αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, όπως επίσης και τη διοργάνωση σεμιναρίων,
συνεδρίων και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων σε διάφορους τομείς (προηγμένη τεχνολογία, πωλήσεις, marketing,
διαφήμιση, λογιστική, οικονομικά θέματα, κλπ.).

Διαφημιστικός - Επικοινωνιακός

Η LAGI.PLAN αναλαμβάνει την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες των πελατών.
Επίσης, αναλαμβάνει τη δόμηση και οργάνωση επικοινωνιακών στοιχείων.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Η επιτυχία της εταιρείας βασίζεται στους παρακάτω παράγοντες – κλειδιά:
• Αποτελεσματική διοίκηση.
• Υψηλή τεχνογνωσία και διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού.
• Εκτεταμένο δίκτυο έμπειρων συνεργατών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
• Σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:
• Έργο 1ου και 2ου ΤΕΕ Κυπαρισσίας
Η εταιρεία LAGI.PLAN, ύστερα από ανάθεση της σχολικής επιτροπής του 1ου και 2ου ΤΕΕ Κυπαρισσίας,
ανέλαβε το έργο της μελέτης, σχεδιασμού και υλοποίησης του ενσύρματου δικτύου κορμού και
ασύρματου δικτύου πρόσβασης των ανωτέρω σχολικών μονάδων στο Διαδίκτυο, τόσο σε φυσικό επίπεδο
και επίπεδο δικτύου (IP), όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών εφαρμογής.
Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 20 Μαΐου 2008.

• Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση:
• Έργα Δήμων:
• Θουρίας
• Γαστούνης
• Μακεδονίδος
• Σκύρου
Η εταιρεία LAGI.PLAN συμμετείχε σε κοινοπραξία για τη μελέτη και την υλοποίηση μητροπολιτικού
ασύρματου δικτύου πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους δήμους Θουρίας, Γαστούνης, Μακεδονίδος και
Σκύρου, στα πλαίσια του Ευρωπαικού Προγράμματος Bleu-Med. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουνίου
2008, και από τότε, στους παραπάνω Δήμους οι κάτοικοι απολαμβάνουν ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση
στο Διαδίκτυο με βάση το πρότυπο 802.11b/g (Wi-Fi). Η ασύρματη κάλυψη του δικτύου σε κάθε Δήμο
περιλαμβάνει πλατείες, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, πνευματικά κέντρα και περιοχές γύρω απο
δημοτικά κτίρια, καθώς και ειδικές περιοχές εντός των Δήμων για τις οποίες υπήρχε απαίτηση κάλυψης
από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος Bleu-Med.

• Σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα:
Η εταιρία LAGI.PLAN συμμετέχει στις δράσεις του τρέχοντος Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος
Self-NET (Self-Management of Cognitive Future Internet Elements), Grant Agreement No.224344 με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το Πρόγραμμα έχει χρονική διάρκεια 30 μηνών και εντάσσεται στις Κοινοτικές Δράσεις FP7-ICT-2-1.6
- New paradigms and experimental facilities) με στόχο το σχεδιασμό εφαρμογών του Διαδικτύου του
Μέλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνείστε με τα γραφεία της εταιρείας:
LAGI.PLAN S.A.
Ασπασίας 70, Χολαργός, Αθήνα, 15561
Τηλ.: 2106515345 Fax: 2106515345
E-mail : info@lagiplan.gr , lagi.plan@yahoo.com
www.lagiplan.gr

