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Τον επανασχεδιασμό, την υλοποίηση και την πλήρη διαχείριση της εταιρικής και IR
ιστοσελίδας της εμπιστεύθηκε στην Umobit η MYTILINEOS.
Με πλούσιο περιεχόμενο, σύγχρονη αρχιτεκτονική και προσβάσιμη από όλες τις
ψηφιακές πλατφόρμες (Mobiles/Tablets), η νέα ιστοσελίδα της MYTILINEOS λειτουργεί
ως ένα κόμβος πληροφόρησης για όλα τα κοινά ενδιαφέροντος/για το ευρύ κοινό και
τους κοινωνικούς εταίρους της.
Με στόχο την ενίσχυση της συνολικής ψηφιακής εμπειρίας, η νέα ιστοσελίδα στοχεύει
στην ενίσχυση και περαιτέρω ανάδειξη της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας, σε
ένα καλαίσθητο, υπερσύγχρονο, εύχρηστο και φιλικό ψηφιακό περιβάλλον.
Το responsive design, σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία,
αποσαφηνίζει με μια ματιά την εταιρική ταυτότητα και το επιχειρηματικό μοντέλο
της MYTILINEOS, αναδεικνύοντας το κύρος μιας εταιρείας με ανοδική εξέλιξη και
σταθερή ανάπτυξη, που ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών χρονολογείται από το 2008, με την Umobit να
προσφέρει από τότε αδιάλειπτα υπηρεσίες, σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης
περιεχομένου, αλλά και μία ολοκληρωμένη εμπειρία σε μετόχους και επενδυτές,όντας
μία από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες με εξειδίκευση στην κατασκευή IR
ιστοσελίδων.
«Η πρόκληση αυτή τη φορά ήταν ακόμα μεγαλύτερη, μιας και η νέα ιστοσελίδα
mytilineos.gr έπρεπε να αντανακλά τη μετάβαση της MYTILINEOS στη νέα εποχή, με
έμφαση στους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητάς της και με πυρήνα τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη που πλέον διατρέχει το σύνολο της λειτουργίας της», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο CEO της Umobit, Άγγελος Δαμουλιάνος.
«Η νέα και ανανεωμένη εικόνα της MYTILINEOS, με ελληνική ορμή, αλλά και με διεθνή
πορεία χρειαζόταν και μία ηλεκτρονική ταυτότητα που θα την συνέστηνε εκ νέου στα
κοινά της. Που θα παρουσίαζε το διαφοροποιημένο της προφίλ, τα έργα υψηλής αξίας
σε ολόκληρο τον κόσμο, τις αξίες της και την πρωτοποριακή τεχνογνωσία της, τις
περιβαλλοντικές και κοινωνικές δεσμεύσεις της, καθώς και τις δεσμεύσεις
διακυβέρνησης.
Σας καλούμε όλους να περιηγηθείτε στη νέα μας ιστοσελίδα. Να δείτε και να
διαβάσετε τα νέα και τις δραστηριότητες της Εταιρείας μας και φυσικά να μας
βοηθήσετε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι» ανέφερε η Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας
& Στρατηγικής Marketing της MYTILINEOS, Βίβιαν Μπουζάλη.

