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ERGO και ΑΤΕ Ασφαλιστική “ασφαλώς μαζί” και σε αθλητικά τουρνουά του Ομίλου
Ο Σεπτέμβριος ήταν μήνας του “ευ αγωνίζεσθαι” καθώς με το
σύνθημα «Ασφαλώς Μαζί» εργαζόμενοι της ERGO και της ΑΤΕ
Ασφαλιστικής, εκπροσωπώντας τον όμιλο της ERGO Ελλάδος,
συμμετείχαν για πρώτη φορά ως μέλη της ίδιας ομάδας σε
αθλητικούς αγώνες ποδοσφαίρου και ιστιοπλοΐας.
H ποδοσφαιρική ομάδα των εταιριών μας συμμετείχε στο διεθνές
ποδοσφαιρικό τουρνουά ERGO CUP που φέτος διεξήχθη στη
Νυρεμβέργη και η ιστιοπλοϊκή ομάδα στους 11ους αγώνες ERGO
Sail Challenge που πραγματοποιήθηκαν στο φιορδ Φλένσμπουργκ
της Βαλτικής Θάλασσας. Οι εργαζόμενοι της ERGO και της ΑΤΕ
Ασφαλιστική που συμμετείχαν για πρώτη φορά στα συγκεκριμένα
τουρνουά εκφράσθηκαν με ενθουσιασμό για τις διοργανώσεις αυτές
δηλώνοντας ότι μέσα από αυτές τις αθλητικές δράσεις τους δόθηκε
η ευκαιρία να βιώσουν μοναδικές στιγμές, δυνατές συγκινήσεις, να
έρθουν σε επαφή με συναδέλφους τους από άλλες χώρες και να
μοιρασθούν με την ομάδα τους ανεπανάληπτες εμπειρίες εκτός του
εργασιακού τους περιβάλλοντος.
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Στο διεθνές ποδοσφαιρικό τουρνουά ERGO CUP συμμετείχαν
ομάδες από τις εταιρίες του Ομίλου ERGO στη Γερμανία, όπως το
Αμβούργο, το Βερολίνο, η Κολωνία, το Μόναχο, το Ντίσελντορφ και
η Νυρεμβέργη και από το εξωτερικό, όπως η Αυστρία, η Πολωνία, η
Ρωσία, το Βέλγιο και η Ελλάδα. Η ελληνική ομάδα συμμετείχε με
ενθουσιασμό σε όλες τις δραστηριότητες του τουρνουά, προκρίθηκε
ως 4η στον όμιλό της και τερμάτισε στην 8η θέση της συνολικής
κατάταξης. Τόσο η διοργάνωση όσο και η ομάδα των Γερμανών
συναδέλφων ήταν άψογες και προσέφεραν σε όλους τους
συναδέλφους τους μία αξέχαστη εμπειρία. Η καλή διάθεση και το
“ευ αγωνίζεσθαι” όλων των παικτών δημιούργησαν ένα εξαιρετικό
κλίμα συναδελφικότητας και όλοι οι παίκτες επέστρεψαν έχοντας
ζήσει αξέχαστες στιγμές, δίνοντας ραντεβού για ρεβάνς τον
Σεπτέμβριο του 2018 στο Βερολίνο!
Το δεύτερο αθλητικό γεγονός του Σεπτεμβρίου, ήταν οι 11οι
Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες ERGO Sail Challenge, που διεξήχθησαν στο
φιόρδ Φλένσμπουργκ στη Βαλτική Θάλασσα. Οι Ιστιοπλοϊκοί
Αγώνες προσέφεραν μία συναρπαστική εμπειρία καθώς έδωσαν τη
δυνατότητα τόσο σε έμπειρους όσο και σε αρχάριους ιστιοπλόους
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την ευκαιρία να ζήσουν ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο γεμάτο
συγκινήσεις σε μία εξαιρετική τοποθεσία, σε ένα ζεστό, φιλικό και
πολυεθνικό συναδελφικό κλίμα. Η ιστιοπλοϊκή ομάδα των εταιριών
μας, παρόλο που συμμετείχε πρώτη φορά ως ομάδα σε αγώνες
ιστιοπλοΐας, κατάφερε να κατακτήσει την 8η θέση στους 16,
αποδεικνύοντας ότι σε κάθε νέα εμπειρία μπορούμε να τα
καταφέρουμε ως ομάδα καθώς διαθέτουμε ομαδικό πνεύμα και
επιμονή για την επίτευξη του στόχου.
ERGO Τμήμα Marketing, Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη
Τηλ. +30 210 3705381

Σχετικά με τον Ασφαλιστικό Όμιλο ERGO
Η ERGO είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στη Γερμανία και την
Ευρώπη. Ο Όμιλος εκπροσωπείται παγκοσμίως σε περισσότερες από 30 χώρες και
επικεντρώνεται στην Ευρώπη και την Ασία. Ο Όμιλος ERGO προσφέρει ένα ολοκληρωμένο
φάσμα ασφαλιστικών παροχών και υπηρεσιών. Στην αγορά της έδρας της, στη Γερμανία, η
ERGO συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε όλους τους
κλάδους. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 44.000 άτομα, είτε ως μισθωτούς εργαζομένους είτε ως
αυτοαπασχολούμενους αντιπροσώπους πωλήσεων πλήρους απασχόλησης. Το 2016 η ERGO
κατέγραψε 17 δισεκατομμύρια ευρώ ασφάλιστρα και κατέβαλε αντίστοιχο ποσό ως παροχές
στους πελάτες της. Ο Όμιλος ERGO ανήκει στη Munich Re, έναν από τους κορυφαίους
παγκοσμίως αντασφαλιστές και φορείς ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου.
Περισσότερα στο www.ergo.com

Η ERGO στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η ERGO έχει 25 και πλέον έτη παρουσίας, με κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα
145 εκατομμύρια ευρώ το 2016 και περισσότερους από 700.000 ασφαλισμένους. H ERGO είναι
αυστηρά προσηλωμένη στις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών της και έχει ως στόχο τη
συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της σε στενή συνεργασία με τους καταναλωτές. Υλοποιούμε το
σύνθημά μας “Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω” προσφέροντας υπηρεσίες βασισμένες στις
ανάγκες και τις ανησυχίες των πελατών μας. Επικοινωνούμε μαζί τους με σαφή και κατανοητό
τρόπο και παρέχουμε άμεση υποστήριξη σε περίπτωση ζημίας.
Περισσότερα στο www.ergohellas.gr

Αποποίηση ευθύνης
Αυτό το δελτίο τύπου μπορεί να περιέχει δηλώσεις προβλέψεων, οι οποίες βασίζονται σε
τρέχουσες υποθέσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης των εταιριών ERGO. Γνωστοί και άγνωστοι
κίνδυνοι, αβεβαιότητα και άλλοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαφορές
μεταξύ των εν λόγω δηλώσεων και της εξέλιξης των πραγματικών μεγεθών, ιδιαίτερα όσον
αφορά τα αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την αποδοτικότητα των Εταιριών
μας. Οι Εταιρίες μας δεν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επικαιροποιούν αυτές τις δηλώσεις
προβλέψεων ούτε να τις προσαρμόζουν σε μελλοντικά γεγονότα ή εξελίξεις

