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Η ERGO στήριξε για άλλη μια φορά τον ομορφότερο αγώνα δρόμου της χρονιάς,
το Ladies Run
Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η ERGO τηρεί τη δέσμευσή της,
στηρίζοντας ως χορηγός το Ladies Run, έναν αγώνα δρόμου με
φιλανθρωπικό σκοπό, που απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες. Με
κεντρικό σύνθημα «τρέχουμε μαζί με ασφάλεια» η ERGO εγγυήθηκε
την ασφάλεια 1.000 γυναικών που έτρεξαν με προορισμό την Astir
Beach στις 22 Οκτωβρίου στο Ladies Run, παρέχοντας δωρεάν
κάλυψη προσωπικού ατυχήματος και αστικής ευθύνης σε όλες τις
συμμετέχουσες.
Το Ladies Run αποτελεί έναν θεσμό που φιλοδοξεί να αφήσει θετικό
αποτύπωμα στην εποχή μας συνδυάζοντας την άμυλα, τη θηλυκότητα
και την κοινωνική προσφορά. Για το λόγο αυτό, οι ERGO Ladies
ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν τη μεγαλύτερη ERGO
Ladies Running Team που έγινε ποτέ, αποτελούμενη από 50 μέλη,
εργαζόμενες και φίλες της ERGO και της ΑΤΕ Ασφαλιστικής. Όλες
μαζί ένιωσαν τη χαρά της συμμετοχής στον αγώνα, της υπέρβασης
των ορίων τους και του τερματισμού, ενώ παράλληλα βοήθησαν με τη
συμμετοχή τους να συγκεντρωθούν πόροι που θα κατευθυνθούν σε
άλλες γυναίκες που έχουν ανάγκη.
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Συνεπής στη δέσμευσή της να ενεργεί με γνώμονα την κοινωνική
υπευθυνότητα η ERGO υποστηρίζει δράσεις που προωθούν την ιδέα
του “ευ αγωνίζεσθαι” και ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Με την επιλογή και
αυτής της χορηγικής ενέργειας η εταιρία στηρίζει και εμψυχώνει όλους
όσους αγωνίζονται για να βελτιώσουν και να ξεπεράσουν τον εαυτό
τους. Μέρος των εσόδων του αγώνα που συγκεντρώθηκε από τις
συμμετοχές θα δοθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς και για τη στήριξη
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, μέσω του σωματείου ΔΕΣΜΟΣ.
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
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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.

