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Η ERGO Επίσημη Ασφαλιστική Εταιρεία της έκθεσης “Ποσειδώνια 2018”
Επίσημη Ασφαλιστική Εταιρεία της έκθεσης «Ποσειδώνια 2018»
είναι η ERGO Ασφαλιστική. Μέσω του συνεργάτη της, «Athens
Insurance Brokers», η ERGO έχει αναλάβει για μια ακόμη χρονιά
την ασφάλιση των εκθετών.
Τα Ποσειδώνια, η μεγαλύτερη διεθνής ναυτιλιακή έκθεση, αποτελεί
διαχρονικό θεσμό υψηλού κύρους για τη χώρα μας, που συγκεντρώνει
τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου σε
παγκόσμιο επίπεδο. Η έκθεση, που άνοιξε τις πύλες της χθες,
γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια της με ρεκόρ συμμετοχών και αύξηση
16% στις κρατήσεις εκθεσιακού χώρου, με περισσότερους από 1.900
εκθέτες από 92 χώρες. Έως τις 8 Ιουνίου, περισσότεροι από 22.000
επισκέπτες συνολικά αναμένεται να περιηγηθούν στις αίθουσες και
τους διαδρόμους των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων της έκθεσης, η
οποία κάθε δεύτερη χρονιά γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος
του κλάδου που διακινεί περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου.
Τα Ποσειδώνια έχουν πλέον αναγνωριστεί παγκοσμίως ως βασική
πλατφόρμα επικοινωνίας της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας με την
Ελληνική Ναυτιλία, η οποία ελέγχει περίπου το 20% της
χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου. Για άλλη μια φορά η έκθεση
θα αποτελέσει κέντρο παρουσίασης των πλέον σύγχρονων προϊόντων
και τεχνολογικών εξελίξεων, τόσο σε εξειδικευμένους τεχνικούς τομείς
όσο και στον τομέα των υπηρεσιών, και ειδικά στους κλάδους της
υγείας, της ασφάλειας και της εκπαίδευσης.
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Για την ERGO, ο χώρος της ναυτιλίας έχει επιχειρησιακό ενδιαφέρον
και είναι ιδιαίτερη χαρά να αποτελεί την επίσημη ασφαλιστική
εταιρεία μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης και σε συνεργασία δε με
τον έμπειρο Μεσίτη Ασφαλίσεων Κωστή Αλφιέρη, CEO της «AIB»,
να προσφέρει τις ασφαλιστικές της υπηρεσίες τόσο στους
Διοργανωτές όσο και στους Εκθέτες της, που φέτος ξεπερνούν κάθε
προηγούμενο αριθμό συμμετοχών.
ERGO Ελλάδας, 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
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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 εταιρειών 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 Εταιρειών
μας. Οι Εταιρείες μας δεν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επικαιροποιούν αυτές τις δηλώσεις
προβλέψεων ούτε να τις προσαρμόζουν σε μελλοντικά γεγονότα ή εξελίξεις

