
Creative 
 
Πελάτης: PSI Κατασκευαστική 
Θέμα: Εναλλακτικά εταιρικά Slogans & Εταιρικά κείμενα 

Ελληνικά & Αγγλικά Κείμενα 

Ημ/νία:  

 

Θέτουμε τις βάσεις για το μέλλον 

Ποιότητα από τα θεμέλια 

Αξιοπιστία από τα θεμέλια 

Δίνουμε βάση στο όραμά σας/Υλοποιούμε το όραμά σας 

Θεμελιώνουμε σχέσεις εμπιστοσύνης 

Ακρογωνιαίος λίθος… η ασφάλεια 

Έργα για μια ζωή 

Θέτουμε τις βάσεις… για μια ζωή 

Έργα εμπιστοσύνης 

Κτίζουμε το μέλλον  

Εμπειρία και τεχνογνωσία  

Σταθερές αξίες, ασφαλείς κατοικίες  

Προτεραιότητά μας, η ασφάλειά σας 

Στηρίζουμε τις επιλογές σας 

Με σεβασμό στις ανάγκες σας 

Υψηλή ποιότητα, ασφαλής επιλογή 

Σχεδιάζουμε το αύριο 

Κατοικίες του μέλλοντος  

 



English Slogans 

We set the pillar for your future 

We build your future/We build a better future  

Quality from the base 

Solid Choices/ Solid Future 

Solid Values, Safe Structures  

We Shape your vision 

Your security, our priority 

Buildings for a lifetime  

The know-how experts  

We design ‘tomorrow’ 

Making the best of your vision 

Future Buildings/Future Constructions    

Constructing lives  

When High Quality meets High Tech Knowledge  

 

Φιλοσοφία 

«Δεν είναι μόνο η αισθητική ενός κτιρίου που παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά τα θεμέλιά του 
που θα αντέξουν στο χρόνο» David Allan Coe 

Αξιοπιστία από τα Θεμέλια 

Η σχέση εμπιστοσύνης είναι κάτι που κτίζεται από τα θεμέλια. Όπως ακριβώς και οι 
υψηλές προδιαγραφές που θέτουμε σε κάθε κατασκευή, την οποία 
αναλαμβάνουμε.  
Αυτός είναι κι ο λόγος που η PSI κατασκευαστική έχει καταφέρει να θεμελιώσει 
συνεργασίες που διατηρούνται για μια ζωή. Υλικά που αντέχουν στο χρόνο, 
σταθερές αξίες, ασφάλεια και υψηλή ποιότητα κατασκευής είναι τα στοιχεία που 
αποτελούν τις βάσεις για κάθε μοντέρνα κατοικία ή πολυτελή συγκρότημα που έχει 
την υπογραφή μας. Από τα ίδια ‘υλικά’ που αποτελούνται και οι εξειδικευμένοι 



συνεργάτες μας. Γιατί οι άνθρωποί μας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο, ώστε να 
προσφέρουμε ένα υπεύθυνο αποτέλεσμα με άρτιο σχεδιασμό υπερσύγχρονων 
ακινήτων.  Μηχανικοί, επιστημονικοί συνεργάτες, αρχιτέκτονες, διακοσμητές , 
ηλεκτρολόγοι αποτελούν τον σημαντικότερο πυρήνα μας στην παροχή υπηρεσιών 
υψηλών προδιαγραφών, με γνώμονα την τήρηση όλων των τεχνικών 

προδιαγραφών.  
Για εμάς, κάθε κατασκευή δεν είναι απλά, άλλο ένα έργο, αλλά έργα ζωής! 
 

Η εταιρία 

«Τα κτίρια που δημιουργούμε, πρέπει όχι μόνο να μας εμπνέουν, αλλά και να αντανακλούν 
την ποιότητά μας ως κοινωνία» 

Τεχνογνωσία που φαίνεται στο αποτέλεσμα 

Με σεβασμό στο περιβάλλον και γνώμονα την πολύχρονη εμπειρία μας, 

δημιουργούμε υπερσύγχρονες  πολυτελείς κατασκευές υψηλής αισθητικής 

βασισμένες στην συνεχή έρευνα, τεχνογνωσία, καινοτομία, σύγχρονο αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό και γνώση της αγοράς σε βάθος. Ανθεκτικότητα και αισθητική είναι δύο 
από τα στοιχεία  που ενσωματώνουν τον τρόπο που συμβάλλει μια κατασκευαστική 
εταιρία στην κοινωνία. Κι αυτό επιδιώκουμε. Σεβόμαστε τις ανάγκες κάθε πελάτη, 

αλλά ταυτόχρονα και την αισθητική της εκάστοτε περιοχής, όπου 
δραστηριοποιούμαστε, τηρώντας πάντα τα νομοθετικά πλαίσια. Γιατί κάθε έργο 
απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση.  

Με αυτό το σκεπτικό, σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε και μελετάμε το εκάστοτε 
έργο βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών με έμφαση στον περιβαλλοντικό 
προσανατολισμό και την εξοικονόμηση ενέργειας. Γιατί αυτό που μετράει συνολικά 
είναι η διασφάλιση ποιότητα ζωής! 

 

Υπηρεσίες  

Στις υπηρεσίες σας… 

Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που ξεκινούν από τη μελέτη έως 
την παράδοση του έργου. Με τη στήριξη του εξειδικευμένου και αξιόπιστου 
δικτύου συνεργατών, προμηθευτών και εργολάβων τηρούμε το τρίπτυχο «χρόνο, 
κόστος, ποιότητα» με τον καλύτερο τρόπο. Και φυσικά, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξελίξεις τόσο της τεχνολογίας όσο και της νομοθεσίας, ώστε να μπορούμε πάντα 
να είμαστε ένα βήμα μπροστά!  

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν: 



 

 

Κατασκευές: 

Να παραδίδουμε έργα εμπιστοσύνης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πολυτελή 
συγκροτήματα σε όλη την Αττική με έμφαση στα νότια για προσωπική ή 
επαγγελματική κατοικία. Προτεραιότητά μας, η ικανοποίηση του πελάτη και η 
παράδοση κάθε πολυτελούς κατοικίας, η οποία διέπεται από ασφάλεια, αισθητική, 
τεχνικές προδιαγραφές, οικονομία. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε: 

 Κατασκευή πολυτελών κατοικιών 

 Κατασκευή επαγγελματικών χώρων 

 Κατασκευή Δημόσιων Έργων 

 Στατικές ενισχύσεις και Επισκευές Κτιρίων 

 

Πωλήσεις Πολυτελών Κατοικιών: 

Κτίζουμε το όραμά σας και σας το παραδίδουμε «με το κλειδί στο χέρι».  

(φωτό κατοικιών) 

Οικονομικές Άδειες 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών.  

Επίβλεψη-Διαχείριση Έργου 

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών και την επίβλεψη και 
διαχείριση εκάστοτε έργου. 

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων 

Αναλαμβάνουμε τη ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων, κατασκευών ή αυθαίρετων 
αλλαγών χρήσεων. 

Φωτορεαλιστικές Απεικονίσεις 

Η φωτορεαλιστική απεικόνιση αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο τρισδιάστατης 
απεικόνισης μιας κατασκευής. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον μηχανικό που 
είναι σε θέση να οπτικοποιήσει και να τελειοποιήσει τις αρχιτεκτονικές του ιδέες 
και ταυτόχρονα και ο πελάτης μπορεί να έχει μια λεπτομερή εικόνα για το τελικό 
αποτέλεσμα της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιτευχθούν 
αλλαγές στον σχεδιασμό, τα χρώματα ή επιθυμητές βελτιώσεις πριν το τελικό 
αποτέλεσμα.  



 

 

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης 

Σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, τα κτίρια στην ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να 
διαθέτουν πλέον ενεργειακή ταυτότητα, στην οποία θα αποτυπώνεται η ενεργειακή 
κατανάλωση του κτιρίου σε ηλεκτρικό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ανανεώσιμες 
πήγες ενέργειας. Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό είτε στην 
ενοικίαση ή πώληση ακινήτου.  

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να σας παρέχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες που αφορά στην υλοποίηση της πολυτελούς κατοικίας, όπως την έχετε 
οραματιστεί! 

After Sales Services 

Με στόχο πάντα την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, την ασφάλεια και την 
μέγιστη ποιότητα των υπηρεσιών μας, παρέχουμε την απαραίτητη τεχνική και after 

sales υποστήριξη, δίνοντας βάση… σε κάθε σας ανάγκη πριν, μετά και για μια ζωή! 

Νέα 

(εδώ μπορεί να έχει νέα με αλλαγές νομοθεσίας, ειδήσεις στον χώρο της 
κατασκευής, εντυπωσιακά κτιρία από όλο τον κόσμο που έχουν βραβευτεί ή 
αποτελούν ατραξιόν της κάθε περιοχής. Θα έχει ενδιαφέρον) 

Bλ. https://www.creativebloq.com/architecture/famous-buildings-around-world-

10121105 

Συχνές Ερωτήσεις- FAQ 

(ερωτήσεις πελατών και απαντήσεις από εξειδικευμένους συνεργάτες  της εταιρίας 
που αφορά στην υλοποίηση κάθε έργου και τι πρέπει να προσέχουν) 

Επικοινωνία 

Η καλή επικοινωνία με τους πελάτες μας είναι η κινητήριος δύναμή μας.  

Επικοινωνήστε μαζί μας και κανονίστε ένα ραντεβού από κοντά για να μελετήσουμε 
τις δικές σας ανάγκες και την κατοικία του… μέλλοντός σας! Είμαστε στη διάθεσή 
σας.  

(στοιχεία επικοινωνίας, κλπ)  
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