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διαφημιστική καμπάνια

Η ERGO σε ηγετική θέση στην
ελληνική ασφαλιστική αγορά

Όχι ξύλινα λόγια.
Έργο.
Οι σχέσεις εμπιστοσύνης
δεν μπορούν να είναι τυπικές.
Η ERGO το καταλαβαίνει.

Με παρουσία σε πάνω από 30 χώρες
και πελάτες που ξεπενούν τα 40 εκατομμύρια,
η ERGO αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους
ομίλους στην ασφαλιστική αγορά της Ευρώπης,
με πολύχρονη σημαντική εκπροσώπηση
και δραστηριοποίηση στην Ελλάδα.
Έργο μας να σας καταλαβαίνουμε.

Editorial

Αγαπητοί Συνεργάτες

Τη δημιουργία ενός ενιαίου ηγετικού ασφαλιστικού οργανισμού με την
επωνυμία “ERGO Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία” σηματοδοτεί η ολοκλήρωση
της νομικής συγχώνευσης των εταιρειών ERGO ΑΕΕ Ζημιών, ERGO ΑΕΕ Ζωής
και Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε., με απορρόφηση της δεύτερης και της τρίτης
εταιρείας από την πρώτη.
Η “ERGO Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία” συνιστά πλέον έναν ασφαλιστικό
οργανισμό ικανό να εγγυηθεί και να διασφαλίσει στους ασφαλισμένους και
στους συνεργάτες του την παροχή σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων σε
όλους τους κλάδους Ασφαλίσεων, Γενικών, Ζωής και Υγείας, αλλά και υπηρεσιών
υψηλού επιπέδου, με κύριο γνώμονα την κατανόηση και ικανοποίηση των
αναγκών τους και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η ERGO ενισχύει σημαντικά τη θέση
της στην ελληνική αγορά και καταλαμβάνει ηγετική θέση στον κλάδο γενικών
ασφαλίσεων. Διαθέτει πλέον ένα ιδιαίτερα ισχυρό και εκτεταμένο δίκτυο
πωλήσεων, ικανό να διερευνά, να αναλύει και να ικανοποιεί τις ανάγκες των
πελατών της, υπηρετώντας τη δέσμευση- υπόσχεσή της “Ασφαλίζω σημαίνει
Καταλαβαίνω”.
Θεόδωρος Κοκκάλας, CEO

Όλοι μαζί εργασθήκαμε και λειτουργήσαμε με κύριο μέλημά μας η συγχώνευση
να εξελιχθεί ομαλά, με προσεκτικά και σίγουρα βήματα που διασφαλίζουν ότι
η επιχειρηματική αυτή κίνηση θα επηρεάσει μόνο θετικά τους ασφαλισμένους
μας, τους συνεργάτες μας, τους εργαζομένους μας, τον μέτοχο και την κοινωνία.
Με την εξέλιξη αυτή, η ERGO στην Ελλάδα καθίσταται πλέον μια ακόμη
μεγαλύτερη και ισχυρότερη ασφαλιστική δύναμη, η οποία διαθέτει την
αξιοπιστία, την τεχνογνωσία και την οργάνωση ενός διεθνούς ομίλου,
διατηρώντας ωστόσο την εγγύτητα και το ανθρώπινο πρόσωπο που μας
χαρακτηρίζει και υποσχόμαστε ότι θα εξακολουθήσει να μας χαρακτηρίζει,
παρά τη σημαντική αύξηση του μεγέθους μας.
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Δρ. Joachim Wenning, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Munich Re

Επίσκεψη του Προέδρου του Δ.Σ.
της Munich Re, Dr Joachim
Wenning, στην ERGO Ελλάδος

Ο

πρόεδρος του Δ.Σ. της Munich Re, Δρ.
Joachim Wenning επισκέφθηκε για πρώτη
φορά από την ανάληψη των καθηκόντων
του τα γραφεία της ERGO στην Ελλάδα, στις 12
Ιανουαρίου. Ενημέρωσε τα ανώτατα στελέχη της
εταιρείας και τους συνεργάτες πωλήσεων για την
στρατηγική της Munich Re και συζήτησε μαζί τους
τις προοπτικές της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
Ο Πρόεδρος της Munich Re, Δρ. Joachim Wenning,
αφού συνεχάρη τη Διοίκηση και τα στελέχη της
εταιρείας για την πρόσφατη επιτυχή ολοκλήρωση
της συγχώνευσης των εταιρειών ERGO και ΑΤΕ
Ασφαλιστική, δήλωσε: “ Η συγχώνευση αποτελεί
επιτυχία της ERGO International. Μέχρι στιγμής,
οι κύριες ασφαλιστικές μας δραστηριότητες
στην Ελλάδα όχι μόνο είναι ευθυγραμμισμένες,
αλλά ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας και είμαστε
βέβαιοι ότι αυτό θα ισχύει και στο μέλλον. Είμαστε
μακροπρόθεσμοι επενδυτές αξίας με πίστη στις
δυνατότητες και τις προοπτικές της ελληνικής
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ασφαλιστικής αγοράς και στις ικανότητες του
ανθρώπινου δυναμικού της. Ενθαρρύνω τα στελέχη
της ERGO Ελλάδος να συνεργαστούν εντατικά
με άλλες μονάδες της Munich Re, προκειμένου
να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αναπτύξουν
εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ τους, με
στόχο τη δημιουργία αλληλοσυνδεόμενων
επιχειρηματικών μοντέλων».
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα,
ο Δρ. Joachim Wenning συνοδευόταν από τον κ.
Alexander Ankel, COO της ERGO International,
ο οποίος δήλωσε σχετικά: “Εμείς, στην ERGO
International, είμαστε πολύ περήφανοι για τα
επιτεύγματα της ERGO Ελλάδος και τα θετικά
αποτελέσματά της τα τελευταία χρόνια” και τόνισε
ότι “ο όμιλος ERGO προτίθεται να ενδυναμώσει τον
ρόλο του ως ηγετικός διεθνής ασφαλιστικός φορέας
και στο πλαίσιο αυτό είναι αποφασισμένος να
ενισχύσει την παρουσία στην Ελλάδα».
Ο CEO της ERGO στην Ελλάδα κ. Θεόδωρος
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Κοκκάλας καλωσόρισε τον Δρ. Joachim Wenning
δηλώνοντας: «Η επίσκεψή σας είναι τιμή για όλους
μας, ιδιαίτερα αυτή την πολύ σημαντική περίοδο για
την ERGO Ελλάδος, δεδομένου ότι είμαστε στην αρχή
μιας νέας εποχής για την εταιρεία μας, καθώς μόλις
ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα πολύ απαιτητικό
και προκλητικό έργο, αυτό της λειτουργικής και
νομικής συγχώνευσής μας με την ΑΤΕ Ασφαλιστική.
Με την εξέλιξη αυτή ο Όμιλος ERGO μεγαλώνει
και ισχυροποιεί την παρουσία του στη χώρα μας,
αναδεικνύεται σε μια ισχυρή ασφαλιστική δύναμη,
πρωταγωνιστή στην ελληνική αγορά, προς όφελος
των πελατών μας, των συνεργατών μας, των
εργαζομένων μας, της κοινωνίας και των μετόχων.
Η παρουσία σας σήμερα εδώ μας δίνει ιδιαίτερη
ικανοποίηση και ενθάρρυνση να συνεχίσουμε την
ίδια στρατηγική ανάπτυξης που μας έχει αποφέρει
τόσα θετικά αποτελέσματα, καθώς αισθανόμαστε
ότι έχουμε την υποστήριξη των μετόχων μας κι αυτό
αποτελεί για εμάς ένα πρόσθετο κίνητρο».
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Συνέντευξη
της Dr Monika Sebold-Bender
Μέλος του Δ.Σ. του ERGO Group AG

Επικεφαλής Ασφαλίσεων Περιουσίας και Ατυχημάτων

Α

πό τον Ιανουάριο του 2017 ενταχθήκατε
στο διοικητικό δυναμικό του ομίλου
ERGO, ως το επόμενο βήμα μιας μακράς
και επιτυχημένης πορείας σε ορισμένες από τις
κορυφαίες ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες.
Ποιες είναι οι προσλαμβάνουσές σας για τη
δυναμική ανάπτυξης του ομίλου στους κλάδους
Περιουσίας και Ατυχημάτων των οποίων
προΐσταστε τον τελευταίο χρόνο;
ΜSB: Καταρχάς, έχουμε θέσει σε εφαρμογή
το πρωταρχικό πρόγραμμα στρατηγικής της
ERGO (ESP), το οποίο είναι η κατευθυντήρια
γραμμή μας όσον αφορά το πού και γιατί
δραστηριοποιούμαστε. Η διεθνής μας στρατηγική
ενσωματώνεται πλήρως στο ESP για να
επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας. Η
ERGO International και ο τομέας των Ασφαλίσεων
κατά Ζημιών (Περιουσίας και Ατυχημάτων)
επικεντρώνεται κυρίως στην ενίσχυση του διεθνούς
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χαρτοφυλακίου μας και στην προώθηση της
διεθνούς επέκτασης. Το κάνουμε αυτό στοχεύοντας
σε στρατηγικά σημαντικές αγορές, όπως η Ελλάδα
ή η Πολωνία, όπου έχουμε ήδη ισχυρή θέση
στην αγορά και βλέπουμε μια βιώσιμη διψήφια
ανάπτυξη της αγοράς. Από την άλλη πλευρά,
εντοπίσαμε πρόσθετες ευκαιρίες παγκόσμιας
ανάπτυξης σε αγορές με λιγότερη διείσδυση,
όπου σκοπεύουμε σύντομα να ενισχύσουμε
το αποτύπωμα των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών
(Περιουσίας και Ατυχημάτων). Για παράδειγμα, για
την Ινδία, προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης 21%
μέχρι το 2020.
Το πεδίο ευθύνης σας καλύπτει τις ασφαλίσεις
Περιουσίας και Ατυχημάτων του Ομίλου σε διεθνές
επίπεδο. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες αγορές
που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας και πώς
κατορθώνετε να παρακολουθείτε ένα τόσο ευρύ
φάσμα δραστηριότητας;
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ΜSB: Όπως ήδη ανέφερα: Δίνουμε προτεραιότητα
στις αγορές και τις περιφέρειες που είναι οι πιο
ελπιδοφόρες από άποψη στρατηγικής σημασίας,
τοποθέτησης και ελκυστικότητας της τοπικής
αγοράς, πάντα με βάση τη στρατηγική μας
ομπρέλα. Σε αυτό το πλαίσιο, παρακολουθούμε
στενά την Ασία, η οποία είναι μακράν η
ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή. Όσον αφορά
την επιτυχή διαχείριση και παρακολούθηση
των δραστηριοτήτων μας, βασιζόμαστε στην
τοπική τεχνογνωσία μας, η οποία είναι αρκετά
εντυπωσιακή. Είναι σημαντικό να υπάρχουν οι
κατάλληλοι άνθρωποι στη σωστή θέση. Άτομα
που μπορείς να εμπιστευθείς και να βασιστείς
πάνω τους. Αισθάνομαι πολύ άνετα με τις τοπικές
ομάδες διοίκησης των εταιρειών μας. Στους
αποκαλούμενους διαλόγους διοίκησης, η ομάδα μου
και εγώ προκαλούμε τους οργανισμούς και συζητάμε
για ευκαιρίες και απειλές. Μαζί καταλήγουμε ποιες
ενέργειες πρέπει να πραγματοποιηθούν.

magazine

Με βάση τις έως σήμερα προσλαμβάνουσές σας
και βεβαίως τα αποτελέσματα των θυγατρικών
εταιρειών του Ομίλου, πού τοποθετείται η ERGO
Ελλάδος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εταιρείες
που εποπτεύετε; Ποια θα λέγατε ότι είναι τα σημεία
που ενδεχομένως υπερέχει αλλά και εκείνα που
υπολείπεται έναντι του εσωτερικού ανταγωνισμού
στον Ομίλο;
ΜSB: Όταν σκέφτομαι την ERGO Ελλάδος αρχίζω
να χαμογελάω. Ανήκει στα διαμάντια μας. Είμαι
εντυπωσιασμένη από την άρτια τεχνογνωσία,
την ικανότητα προσαρμογής σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η ERGO Ελλάδος είναι
ηγέτης στην ελληνική αγορά γενικών ασφαλίσεων
- είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για την ERGO
Ελλάδος. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της
ερώτησής σας, θα έλεγα ότι η ERGO στην Ελλάδα
έχει πολλά να δείξει ακόμα στον τομέα ανάπτυξης
και βελτίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών.
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Συχνά λέγεται ότι η ασφαλιστική αγορά της
Ελλάδας δεν έχει αρκετό βάθος, ενώ και οι
λιγότερο οικείοι κλάδοι ασφάλισης, όπως οι
κυβερνοασφαλίσεις, οι ευθύνες κ.λπ., δεν είναι
ιδιαίτερα ανεπτυγμένοι. Εάν αυτό ισχύει, πώς
εξηγείτε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Ομίλου για την
ελληνική ασφαλιστική αγορά;
ΜSB: Είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε αυτές
τις ευκαιρίες, καθώς έχουμε παρουσία με μια
εξαιρετική εταιρεία, η οποία ήταν σε θέση να
πετύχει σε δύσκολους καιρούς. Η ERGO Ελλάδος
είναι μια κερδοφόρα εταιρεία. Είμαστε πεπεισμένοι
ότι είμαστε σε θέση να υπερκεράσουμε την αγορά
και να μεγαλώσουμε σημαντικά, όταν η οικονομία
στην Ελλάδα ανακάμψει.
«Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω» είναι το μότο
της εταιρείας διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. Τι θα
λέγατε ότι κατάλαβε η ERGO τα τελευταία χρόνια
και προσάρμοσε αναλόγως τη στρατηγική της; Με
άλλα λόγια, ποια θα λέγατε ότι είναι τα «όνειρα» και
οι «ανάγκες» της αγοράς ασφαλίσεων περιουσίας
σήμερα και πώς ανταποκρίνεται σε αυτά η ERGO;
ΜSB: Αυτό που βλέπουμε ξεκάθαρα είναι το γεγονός
πως ό, τι κι αν κάνετε πρέπει να δημιουργήσετε
προστιθέμενη αξία για τους πελάτες σας. Τα
πελατοκεντρικά προϊόντα και υπηρεσίες είναι το
κλειδί για να κερδίσετε επάξια θέση στην αγορά.
Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η ευρεία ψηφιοποίηση
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στον
ασφαλιστικό τομέα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην
ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών και στον
τρόπο με τον οποίο καταναλώνουν οι άνθρωποι.
Πρόκειται για μια πραγματική αλλαγή στα
δεδομένα της αγοράς μας, με τεράστια ευκαιρία
εκσυγχρονισμού, δημιουργίας νέων επιχειρηματικών
μοντέλων, πρόσκτησης πελατών μέσω νέων
καναλιών και δημιουργίας ανταγωνιστικών και
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συναρπαστικών εμπειριών για τους πελάτες.
Απλά σκεφτείτε μια καθαρά ψηφιακή προσφορά
ασφάλισης ζημιών που προσεγγίζει τη γενιά των
millennials με τον τρόπο που σκέφτονται. Μια άλλη
τάση της εποχής μας είναι το “internet of things”
και η επίδρασή του στους κινδύνους, την πρόληψη
κινδύνων και τις νέες υπηρεσίες. Από τη μία πλευρά
μπορούμε να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας
για να αποφύγουμε σημαντικές αποζημιώσεις,
π.χ. η τεχνολογία των αισθητήρων. Από την άλλη,
βλέπουμε επίσης νέους κινδύνους γύρω από την
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Η εμπειρία της συνεργασίας σας με τους Έλληνες
επικεφαλής της εταιρείας, σας έχει οδηγήσει σε
κάποια συμπεράσματα ως προς τα δυνατά τους
σημεία και –γιατί όχι– ως προς κάποια ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους;
ΜSB: Πιστεύω ότι όλοι μας κρινόμαστε εκ του
αποτελέσματος. H ERGO Ελλάδος παρουσιάζει
εξαιρετικά αποτελέσματα και μια σταθερά
αναπτυξιακή πορεία τα τελευταία χρόνια, η
οποία δεν είναι συμπωματική αλλά αποτέλεσμα
ουσιαστικής και συστηματικής συλλογικής
προσπάθειας. Η διοικητική ομάδα της ERGO
Ελλάδος αποτελείται από εντυπωσιακές
προσωπικότητες. Έχουν βαθιά κατανόηση /
αντίληψη της ασφαλιστικής δραστηριότητας,
είναι απολύτως αφοσιωμένοι στη δουλειά τους
και εξισορροπούν τα συμφέροντα όλων των
ενδιαφερομένων - πελατών, συνεργατών και
εργαζομένων. Μου αρέσει να συνεργάζομαι με όλους
τους. Είναι ανοιχτόμυαλοι, δεν εφησυχάζουν ποτέ,
πρόθυμοι να βελτιώνονται και καλόκαρδοι. Αυτός
είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός, έτσι δεν είναι;
Aναδημοσίευση της συνέντευξης που έδωσε η
Dr. Monika Sebold-Bender στην Αμαλία Ρουχωτά
και το περιοδικό «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» - Τεύχος
Φεβρουαρίου 2018. 
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Ο κος. Στάθης Τσαούσης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών,
παραλαμβάνει το βραβείο της διάκρισης

Η ERGO αναδεικνύεται σε True
Leader για 4η συνεχόμενη χρονιά

Για 4η συνεχόμενη χρονιά η ERGO στον αναγνωρισμένο θεσμό επιβράβευσης

των υγιών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας “True Leader 2016”

Τ

η διάκριση “True Leader” απέσπασε
για 4η συνεχόμενη χρονιά η ERGO στον
αναγνωρισμένο θεσμό επιβράβευσης
των υγιών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη
χώρα μας “True Leader 2016”, που διοργανώνει το
ICAP Group.
Ο θεσμός “True Leader” εδώ και επτά χρόνια
αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις Εταιρείες
και τους Ομίλους που συνδυάζουν τέσσερα
αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια: τα υγιή
οικονομικά αποτελέσματα, την επένδυση στο
ανθρώπινο δυναμικό, την ηγετική θέση στον
κλάδο και την υψηλή πιστοληπτική ικανότητα
(ICAP Credit Score).
Οι εταιρείες που πληρούν αυτά τα κριτήρια
περιλαμβάνονται στην ετήσια έκδοση της
Business Leaders. Ειδικότερα και μέσα από ένα
σύνολο 15.000 επιχειρήσεων που εξετάστηκαν
για το 2016, μόνο 68 Εταιρίες και Όμιλοι πέτυχαν
να διακριθούν, ανταποκρινόμενοι ταυτόχρονα σε
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όλα τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η ICAP για τον
θεσμό αυτό, δηλαδή με βάση τα κέρδη EBITDA,
τον αριθμό προσωπικού, τη θέση της στον κλάδο
από πλευράς κύκλου εργασιών και τη διαβάθμιση
της πιστοληπτικής της ικανότητας (ICAP Score).
Η διάκρισή της ως “True Leader” συγκαταλέγει
την ERGO
• 	Στις κορυφαίες θέσεις του Κλάδου της με
βάση τον κύκλο εργασιών.
•	Στις εταιρίες με υψηλή πιστοληπτική
διαβάθμιση με βάση το δείκτη ICAP Score
(Διαβάθμιση Πιστοληπτικής Ικανότητας).
•	Στις 500 πιο κερδοφόρες Εταιρίες για το 2016
- συγκεκριμένα την κατατάσσει στην 65η
θέση.
•	Στις 500 Εταιρίες με τον μεγαλύτερο αριθμό
προσωπικού που κατά το 2016 αυξήθηκε σε
σχέση με το 2015.

magazine
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Η βράβευση της ERGO πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο επίσημης τελετής, γιορτής του υγιούς
επιχειρείν. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 400
περίπου υψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων
επιχειρήσεων, αλλά και των σημαντικότερων
φορέων επιχειρηματικότητας της χώρας μας.
Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθυντής Τομέα

magazine

Εμπορικών Λειτουργιών της ERGO κ. Στάθης
Τσαούσης, ο οποίος σε δήλωσή του υπογράμμισε
ότι “η βράβευση αυτή είναι αποτέλεσμα
συλλογικής προσπάθειας που προσθέτει αξία σε
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τους ασφαλισμένους,
τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους, τους
μετόχους μας και την κοινωνία”.
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Ο Πρόεδρος του ομίλου ERGO κος. Markus Riess

H ετήσια εκδήλωση
Συνεργατών της εταιρείας
παρουσία του Προέδρου
του oμίλου Dr Markus Riess

Ο

Πρόεδρος του oμίλου ERGO Dr Markus
Riess ήταν ο επίτιμος προσκεκλημένος
στην ετήσια εορταστική εκδήλωση
συνεργατών που διοργάνωσε η ERGO Ασφαλιστική,
με κεντρικό μήνυμα «2018: Με τη δύναμη
της ERGO». Το μήνυμα σηματοδοτεί τη νέα
σημαντική χρονιά που διανύει η εταιρεία μετά την
ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης με την ΑΤΕ
Ασφαλιστική.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 1.000
συνεργάτες από το εταιρικό και το ανεξάρτητο
δίκτυο πωλήσεων καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη
της Τράπεζας Πειραιώς, στρατηγικού συνεργάτη
της ERGO στο Bancassurance. Εκτός από τον
Πρόεδρο του oμίλου, τη φετινή εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους και μέλη του ΔΣ
και συγκεκριμένα ο κος Christoph Jurecka, CFO
του oμίλου και Πρόεδρος της ERGO Ελλάδος, η κα
Monika Sebold-Bender, μέλος του ΔΣ του oμίλου
και επικεφαλής στους Κλάδους κατά Ζημιών, και ο
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κος Alexander Ankel, COO της ERGO International.
Στην ομιλία του ο επικεφαλής του oμίλου Dr
Markus Riess εξέφρασε την ικανοποίησή του για
την επιτυχημένη πορεία της ERGO Ελλάδος και
συνεχάρη τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη
νομική συγχώνευση της ERGO ΑΑΕ Ζημιών, της
ERGO Ζωής και της ATE Ασφαλιστικής σε μία
εταιρεία. “Η ERGO Ελλάδος μπόρεσε να μετατρέψει
την κρίση σε ευκαιρία και να αναδειχθεί ηγέτης
της αγοράς αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιό της τόσο
στους κλάδους κατά Ζημιών όσο και στον κλάδο
Ζωής, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά παραγωγικά
αποτελέσματα μέσα από τα κανάλια διανομής
της εταιρείας”, σημείωσε στην τοποθέτησή
του ο Πρόεδρος του ομίλου ERGO. “Ο Όμιλος
υιοθετεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική,
δημιουργώντας επενδύσεις αξίας”, τόνισε ο Dr
Riess και διαβεβαίωσε ότι η στρατηγική αυτή
ισχύει ιδιαίτερα για την Ελλάδα. “Είμαστε ένας
από τους λίγους ασφαλιστικούς ομίλους που έχουν
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επενδύσει στις δύσκολες στιγμές της ελληνικής
οικονομίας, γιατί πιστεύουμε στο δυναμικό της
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και κυρίως στις
δυνατότητες της τοπικής μας ομάδας. Γι΄ αυτό
θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την υποστήριξή
μας”, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ομίλου ERGO.
Ο CEO του ομίλου ERGO στην Ελλάδα κ. Θεόδωρος
Κοκκάλας ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες
για την υποστήριξη και την προσπάθειά τους,
καθώς και για την υπομονή και την κατανόησή
τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
μετάβασης και αλλαγής. “Φέτος διανύουμε μια
σπουδαία χρονιά. Έχουμε ολοκληρώσει τη νομική
συγχώνευση των εταιρειών του Ομίλου στην
Ελλάδα και λειτουργούμε πλέον ως μία ενιαία
ομάδα. Το 2018 σηματοδοτεί την αφετηρία
μιας νέας εποχής για τους πελάτες, τους
συνεργάτες και φυσικά για τους εργαζομένους
μας”, επεσήμανε ο κ. Κοκκάλας. “Είμαστε ο πιο
δυνατός ασφαλιστικός οργανισμός και έχουμε

magazine

ήδη χαράξει τα επόμενα βήματα της πορείας μας.
Στόχος μας να συνδιαμορφώσουμε την Ελληνική
Ασφαλιστική Αγορά. Να προβλέψουμε τις εξελίξεις.
Να αντιμετωπίσουμε τις βασικές δυσκολίες της
επόμενης πενταετίας, που εστιάζονται στη νέα
πιο αυστηρή εποπτεία και το digitalization. Είναι
όμως στην κουλτούρα της εταιρείας μας να
αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες ως ευκαιρίες”,
κατέληξε ο κ. Κοκκάλας.
Την εκδήλωση της ERGO, στην οποία η εταιρεία
επιβράβευσε τους κορυφαίους συνεργάτες της,
τόσο του εταιρικού όσο και του ανεξάρτητου
δικτύου πωλήσεων, που διακρίθηκαν το
περασμένο έτος για το υψηλό τους χαρτοφυλάκιο,
αλλά και ως διακεκριμένοι και VIP συνεργάτες,
πλαισίωσαν η κα Ντορέττα Παπαδημητρίου
ως παρουσιάστρια της εκδήλωσης αλλά και οι
Ευανθία Ρεμπούτσικα, Έλλη Πασπαλά και Φωτεινή
Δάρρα με τα μουσικά τους διαλείμματα.
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Βραβεύσεις της ERGO
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Βραβείο Υψηλού Χαρτοφυλακίου
Εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων

ΒΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ασφαλιστικός Σύμβουλος , ΑΘΗΝΑ

Ασφαλιστικός Σύμβουλος, ΑΘΗΝΑ

Ασφαλιστικός Σύμβουλος, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ασφαλιστικός Σύμβουλος, ΠΑΤΡΑ

Ασφαλιστικός Σύμβουλος, XANIA

Ασφαλιστικός Σύμβουλος, ΑΘΗΝΑ

ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Συντονιστής Ομάδας , ΧΑΝΙΑ

Συντονιστής Ομάδας , ΑΘΗΝΑ

Συντονιστής Διευθυντής, ΑΘΗΝΑ
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ΤΣΟΡΜΠΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Συντονιστής Διευθυντής, ΑΘΗΝΑ

Συντονιστής Διευθυντής Ανάπτυξης, ΑΘΗΝΑ

Συντονιστής Διευθυντής Ανάπτυξης , ΑΘΗΝΑ

Βραβείο VIP
Συνεργάτη
Εταιρικού
Δικτύου
Πωλήσεων

ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΤΡΑ

Βραβείο
Διακεκριμένου
Συνεργάτη
Εταιρικού
Δικτύου
Πωλήσεων
magazine

		

ΣΥΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

		

ΑΘΗΝΑ

ΝΙΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

		

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Βραβείο Διακεκριμένου Συνεργάτη
Εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων

ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

		

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΝΙΑ

		

ΤΣΙΝΑΡΑΚΗ ΓΩΓΩ

		

ΧΑΝΙΑ

Βραβείο
Διακεκριμένου
Συνεργάτη
Δικτύου
Ανεξάρτητων
Συνεργατών

DYNAMIC FINANCIAL ADVISORS 		
ΑΘΗΝΑ

ΜΕΛΑΚΟΠΙΔΗΣ Ι.Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 		

ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΣΙΤΕΣ

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ
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ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-ΡΩΜΑΝΙΑ Θ. Ο.Ε.		
ΑΘΗΝΑ
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Βραβείο Υψηλού Χαρτοφυλακίου
Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών

ALFA POINT A.E.

		

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

GLOBALIS A.E.

DEAL INSURANCE & REAL ESTATE 		

ΑΘΗΝΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

PROMIST INSURANCE AND FINANCE 		

ΑΝΑΞ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.		

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ Α.Ε. 		

ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ

magazine

		

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε

		

ΜΑΛΑΜΑ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΛΑΜΑ»
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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ΜΕΓΚΑ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε. 		

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.		

ΝΝ ΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

Βραβείο VIP
Συνεργάτη
Δικτύου
Ανεξάρτητων
Συνεργατών

ERB ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε		

FRONT LINE INSURANCE BROKERS A		

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

MARSH Ε.Π.Ε. - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣEΩΝ		

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Α. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

GLOBALIS A.E.

		

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΟΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Α.Ε.

ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.		

ΑΘΗΝΑ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε, ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΝΝ ΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΑΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΑΣΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τιμητική
Διάκριση
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In brief

Η ERGO λανσάρισε νέα
διαφημιστική καμπάνια και
παράλληλα το δικό της κανάλι στο
YouTube

Η

ERGO ξεκίνησε το νέο κύκλο διαφημιστικής
της προβολής μέσα από τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, με στόχο την περαιτέρω
ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς της.
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη καμπάνια
κύρους και προβολής του ονόματος της ERGO, ενώ
παράλληλα σηματοδοτεί την εκκίνηση μιας νέας
εποχής για την εταιρική της ταυτότητα, με βασικό
στόχο να αναδειχθεί ως η ασφαλιστική εταιρεία που
προστατεύει και διατηρεί σταθερό ό,τι έχει αξία για
τον καθένα από εμάς.
Στη συγκεκριμένη καμπάνια με τίτλο “Ανθρώπων
Έργα”, η ERGO παρουσιάζει το πραγματικό
πρόσωπό της: μία ήρεμη, σταθερή και ανθρώπινη
δύναμη, που καταλαβαίνει και υποστηρίζει.
Αξιοποιεί έντεχνα το όνομα “ERGO” και προβάλλει
σκηνές απλών, καθημερινών ανθρώπων,
υπερήφανων για τα έργα τους. Έργα διαφορετικά
μεταξύ τους, όμως πάνω απ’ όλα έργα σημαντικά
για τον καθέναν, με τα οποία μπορούμε όλοι μας
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να ταυτιστούμε και που, σε μια δεύτερη ανάγνωση,
προβάλλουν διακριτικά τα προϊόντα που προσφέρει
η εταιρεία.
Έτσι, μέσω αυτής της δημιουργικής ιδέας, η ERGO
προβάλλεται ως η ασφαλιστική δύναμη που
βρίσκεται στο πλευρό όλων όσων τη χρειάζονται,
εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ισορροπία
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In brief

στη ζωή τους με τη δύναμη και τη γνώση ενός από τους
μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως. Η
καμπάνια “Ανθρώπων Έργα” περιλαμβάνει τηλεοπτικό
σποτ σε σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, αλλά
και σε συνδρομητικά κανάλια, ραδιοφωνικό σποτ
σε δημοφιλείς σταθμούς της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης, καταχωρήσεις σε Κυριακάτικες
εφημερίδες, καμπάνιες σε μαζικά μέσα μεταφοράς της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και διαφήμιση
στο μετρό της Αθήνας.
Με αφορμή την έναρξη αυτής της νέας διαφημιστικής
καμπάνιας που έχει προγραμματιστεί και για τα
επόμενα χρόνια και αναγνωρίζοντας τη δύναμη των
νέων μέσων, η ERGO λάνσαρε και το δικό της κανάλι σε
ένα από τα πιο δημοφιλή ψηφιακά μέσα στην Ελλάδα
αλλά και παγκοσμίως, στο YouTube. Με αυτόν τον
τρόπο ανοίγει ένα διαδραστικό κανάλι επικοινωνίας
με το κοινό, το οποίο θα ανανεώνεται συνεχώς με νέο
οπτικοακουστικό περιεχόμενο απ’ όλες τις δράσεις της
εταιρείας. 
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Ο κος. Κώστας Ακριβόπουλος,
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης

Νέα συνεργασία για την
ERGO σε θέματα εκπαίδευσης
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Π

ιστή στην αποψή της για τον κεντρικό
ρόλο που διαδραματίζει ο ασφαλιστικός
διαμεσολαβητής απέναντι στον Πελάτη,
η ERGO ενισχύει την υποστήριξη του θεσμού της
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης μέσω της συνεχούς
και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των βασικών
δικτύων προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών
της. Για την αναβάθμιση του έργου των δικτύων
της, η εταιρεία ξεκίνησε τη συνεργασία της με
ένα αξιόλογο και έμπειρο στέλεχος της αγοράς σε
θέματα εκπαίδευσης, τον κ. Κώστα Ακριβόπουλο.
Στόχος της ERGO είναι η ολοκληρωμένη κάλυψη του
συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών του Δικτύου
Ανεξάρτητων και Εταιρικών Συνεργατών της για
να αξιοποιήσουν δημιουργικά και παραγωγικά τις
αναπτυξιακές ευκαιρίες της ασφαλιστικής αγοράς.
Προτεραιότητα αποτελούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες
που απορρέουν από τις κανονιστικές απαιτήσεις για
συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη, την
ανάγκη ολοκληρωμένης γνώσης των προϊόντων και
υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία, κατανόησης
των σχετικών εταιρικών διαδικασιών, ανάπτυξης
προσωπικών δεξιοτήτων αλλά και ενδυνάμωσής
τους με τα εφόδια που είναι απαραίτητα για
την προσαρμογή με ταχύτητα και ευελιξία στη
νέα εποχή του digitalization. Ο κ. Ακριβόπουλος
διαθέτει αξιόλογη πανεπιστημιακή κατάρτιση με
σπουδές στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων
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(Πανεπιστήμιο Πειραιά), στο Marketing Management
και στην Κοινωνιολογία (Sussex University). Έχει
πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε ελληνικούς και
διεθνείς ομίλους εταιρειών (AGET, FALCON, PALLIKI/
FR) ενώ στον ασφαλιστικό χώρο ξεκίνησε την
επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1974, αρχικά
ως ασφαλιστικός σύμβουλος στην INTERAMERICAN
και στη συνέχεια ως συντονιστής και Επιθεωρητής
με γραφεία στην Αθήνα και σε όλη την Επικράτεια
στην AGF-KOSMOS. Από το 1999, μετά τη
συγχώνευση της AGF με την ALLIANZ, ανέλαβε τη
θέση του Διευθυντή Εκπαίδευσης της ALLIANZ
Ελλάδος. Είναι μέλος Ινστιτούτων και Επιστημονικών
Φορέων (ILU/Insurance Life Underwriters, LIMRA,
MDRT, NLP, SILVA, Ελληνικό Forum Ποιότητας -HFQ)
καθώς και εξωτερικός εισηγητής στο ΟΠΑ και
στο ΕΙΑΣ. Ο κ. Ακριβόπουλος είναι συγγραφέας
του βιβλίου «AIDA-τεχνικές πωλήσεων» και
της ύλης των εξετάσεων Συντονιστών για την
ενότητα «Βασικές Αρχές Διοίκησης Ασφαλιστικών
Μονάδων Πωλήσεων» του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Διαθέτει πάνω από 25.000 ώρες εκπαίδευσης σε
θέματα Επικοινωνίας, Πωλήσεων, Μanagement,
Διαπραγματεύσεων, Συναλλακτικής Ανάλυσης,
Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Καινοτομίας και
Δημιουργικής καθώς και ειδικές διακρίσεις για
την πολυετή προσφορά του στην εκπαίδευση των
Ασφαλιστικών Συμβούλων.
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Cover story

ΕRGO 2018 Mία Ομάδα

Σ

magazine

ε μία κοινή εκδήλωση στην Αθήνα,
το Προσωπικό και τα Στελέχη των
εταιρειών ERGO και D.A.S. γιόρτασαν
με κεντρικό μήνυμα “ERGO 2018 Μία Ομάδα”

δεσμούς - δεσμούς ομάδας που μας βοηθάνε
να αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον
και αποτελούν μια στέρεη βάση πάνω στην
οποία χτίζεται μια ενιαία εταιρική κουλτούρα.

Σε μία εκδήλωση γεμάτη εκπλήξεις,
ενθουσιασμό και ζωντάνια, δόθηκε η
ευκαιρία στους ανθρώπους των εταιρειών
του Ομίλου ERGO από όλη την Ελλάδα να
βρεθούν και πάλι όλοι μαζί για να γιορτάσουν
τις επιτυχίες τους και να υποδεχθούν με
θετική ενέργεια τις νέες προκλήσεις του
2018.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε έναν
πραγματικά ζεστό και φιλόξενο χώρο
προδιαθέτοντας όλους θετικά για την εξέλιξη
της βραδιάς Οι περισσότεροι αδράξανε
την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τους
συναδέλφους τους στο εντυπωσιακό Photo
Booth και να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ
τους.

Το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης το “ERGO
2018 Μία Ομάδα”, ήταν αντιπροσωπευτικό,
μιας και αναφέρεται στις κοινές
προσπάθειες, τους κοινούς επαγγελματικούς
στόχους και τις κοινές προσδοκίες,τα
στοιχεία εκείνα δηλαδή που χτίζουν ισχυρούς

Η αστείρευτη από χιούμορ ομάδα Stand
Up Comedy του Λάμπρου Φισφή και
του Δημήτρη Μακαλιά μετέτρεψε το
κοινό σε πρωταγωνιστές της βραδιάς,
με επιτυχημένους αυτοσχεδιασμούς, και
ανεπανάληπτες εμπνεύσεις από τις οποίες
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δεν ξέφυγε κανένας, ούτε ακόμη και ο CEO της
ERGO, Θεόδωρος Κοκκάλας που οφείλουμε
να ομολογήσουμε ότι ήταν και γι’ αυτό
κατάλληλα προετοιμασμένος.
Ξεχωριστή παρουσία αυτή της Ειρήνης
Ψυχράμη που συμπλήρωσε άριστα το
αντρικό δίδυμο των Stand Up Comedians. Το
κέφι και την διάθεση για χορό απογείωσε
η ανεπανάληπτη μουσική εμφάνιση του
Διονύση Σχοινά με αγαπημένα τραγούδια που
διαδέχονταν το ένα το άλλο.
Όσο για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες δεν
νομίζουμε ότι χρειάζεται να αναφέρουμε
τίποτα περισσότερο, μιας και οι φωτογραφίες
μιλάνε από μόνες τους...
Ήταν σίγουρα μια βραδιά που θα μείνει
αξέχαστη σε όλους!
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Η ERGO, αρχής γενομένης
από το 2011, έχει συνδεθεί άρρηκτα
με τη διοργάνωση αγώνων δρόμου
σε όλη την Ελλάδα

Φ

ανατικοί υποστηρικτές της ανάπτυξης
του δρομικού κινήματος, αλλά και της
προώθησης ενός τρόπου ζωής που τιμά
υψηλές αξίες, όπως η υγεία και η ευεξία, η ERGO
είχε τη χαρά να χορηγήσει τον Αγώνα Δρόμου
3χλμ ERGO που διοργανώθηκε για πρώτη φορά
στα πλαίσια του Διεθνούς Αθλητικού θεσμού.
Συγκεκριμένα, η ERGO συνέδεσε τους αγώνες Run
Greece, που διεξήχθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια
του 2017 σε επτά πόλεις στην Ελλάδα, σε έναν
τελικό αγώνα την ημέρα της μεγάλης γιορτής του
Αθλητισμού, παρέχοντας μετακίνηση φιλοξενία
και διαμονή στους 20 κορυφαίους της κάθε
Περιφέρειας και στις αντίστοιχες αποστολές τους.
Ο κος Στάθης Τσαούσης, Διευθυντής Τομέα
Εμπορικών Λειτουργιών της ERGO, στην εκδήλωση
μετά δείπνου που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν
των 140 δρομέων σε κεντρικό ξενοδοχείο της
πόλης, δήλωσε σχετικά: “Με μεγάλη μας χαρά
υποδεχόμαστε τους νικητές των 7 Περιφερειών

magazine

για τον μεγάλο τελικό αγώνα των Run Greece,
τον Αγώνα Δρόμου 3χλμ της ERGO, που θα
πραγματοποιηθεί στην καρδιά της Αθήνας. Σας
ευχόμαστε να απολαύσετε τη διαδρομή και να
βιώσετε τη χαρά του τερματισμού στο Παναθηναϊκό
στάδιο. Εμείς θα είμαστε εκεί σε όλη τη διάρκεια
της διαδρομής, για να σας εμψυχώνουμε, γιατί
για εμάς στην ERGO Ασφαλιστική είναι καθήκον
να στεκόμαστε στο πλευρό όσων προσπαθούν
να πραγματοποιήσουν το δικό τους ΕΡΓΟ. Γι΄
αυτό, για ακόμη μια χρονιά στηρίζουμε έμπρακτα
όλους τους δρομικούς αγώνες του ΣΕΓΑΣ, καθώς
προστατεύουμε και ασφαλίζουμε όλους τους
συμμετέχοντες από τον κίνδυνο ατυχήματος κατά
τη διάρκεια των αγώνων”. Στον Αγώνα Δρόμου
3χλμ της ERGO, στην ομαδική συμμετοχή, νικήτρια
αναδείχθηκε η Περιφέρεια Κρήτης στην κατηγορία
Ανδρών και η Περιφέρεια Ηπείρου στην Κατηγορία
Γυναικών. Η ERGO Ασφαλιστική συγχαίρει θερμά
τους δρομείς όλων των αγώνων του Μαραθωνίου.
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Όμως το ενδιαφέρον της ERGO για το δρομικό
κίνημα εκδηλώνεται και στην υποστήριξή
της στον καθιερωμένο πλέον αγώνα δρόμου
Ladies Run, ως Insurance Partner. Με κεντρικό
σύνθημα «τρέχουμε μαζί με ασφάλεια», η ERGO
εγγυάται την ασφάλεια όλων των γυναικών
– δρομέων παρέχοντας δωρεάν κάλυψη
προσωπικού ατυχήματος και αστικής ευθύνης.
Από το 1ο Ladies Run, η ERGO στηρίζει ως
χορηγός τη διοργάνωση ενός αγώνα δρόμου
με φιλανθρωπικό σκοπό, που απευθύνεται
αποκλειστικά σε γυναίκες.
Oι 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
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να συγκεντρωθούν πόροι που θα κατευθυνθούν
σε άλλες γυναίκες που έχουν ανάγκη. Το Ladies
Run αποτελεί έναν θεσμό που φιλοδοξεί να
αφήσει θετικό αποτύπωμα στην εποχή μας
συνδυάζοντας την άμιλλα, τη θηλυκότητα και
την κοινωνική προσφορά.
Σκοπός μας, να ενθαρρύνουμε τις Ελληνίδες
να ασχοληθούν με το τρέξιμο, να προβάλουμε
τις αξίες του μαζικού αθλητισμού, που
μπορεί να αποτελέσει αντίδοτο στην κρίση,
και να υπηρετήσουμε κοινωνικούς σκοπούς
γυναικείου ενδιαφέροντος. Με την επιλογή
και αυτής της χορηγικής ενέργειας η εταιρία
στηρίζει και εμψυχώνει όλους όσοι 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. 
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H ΕRGO σας εμπιστεύεται…
Το Portal της ERGO διεκδικεί μια από τις κορυφαίες θέσεις ανάμεσα στις
επαγγελματικές ψηφιακές πλατφόρμες της ασφαλιστικής αγοράς

Σ

το πλαίσιο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους
συνεργάτες της να εκδίδουν τη μεγάλη
πλειοψηφία των ασφαλιστηρίων αυτοκινήτων
άμεσα, μέσω του “ERGO Portal”, χωρίς να είναι
πλέον αναγκαία η έκδοση των συγκεκριμένων
ασφαλιστηρίων από την εταιρεία, αλλά και την
επικοινωνία με το τμήμα “Φροντίδα Πελάτη”.
Η σημαντική αυτή εξέλιξη συνδυάζεται με την
δυνατότητα ταυτόχρονης αξιολόγησης της νέας
εφαρμογής τιμολόγησης & έκδοσης συμβολαίων
αυτοκινήτων από τους ίδιους τους χρήστες που
συμπληρωματικά μπορούν να αλληλεπιδράσουν
στέλνοντας τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους.
Ο ήδη υψηλός βαθμός αυτονομίας μετά και τις
τελευταίες βελτιώσεις στην πλατφόρμα της ERGO
αυξάνεται ακόμη περισσότερο μειώνοντας το χρόνο
διεκπεραίωσης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα
τον κόπο και τις διαδικασίες που απαιτούνται
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στην καθημερινότητα. Το Portal της ERGO
διεκδικεί μια από τις κορυφαίες θέσεις ανάμεσα
στις επαγγελματικές ψηφιακές πλατφόρμες
της ασφαλιστικής αγοράς και όχι χωρίς λόγο,
αφού διαρκώς εξελίσσεται, προσαρμόζεται
και καινοτομεί. Στη χρονιά που μας πέρασε
περισσότερες από 30 τεχνικές βελτιώσεις σε
συνδυασμό με ευέλικτες προσαρμογές στην
πολιτική ανάληψης στους βασικούς κλάδους
ασφάλισης δημιούργησαν ένα ιδανικό ψηφιακό
περιβάλλον που προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και
αποτελεσματικότητα στην καθημερινή εργασία του
σύγχρονου διαμεσολαβητή.
Το Portal της ERGO μαζί με τις συνδεδεμένες
καινοτόμες ψηφιακές πλατφόρμες του i -Monitor
και του e-learning πλαισιώνουν επιτυχημένα το νέο
digital περιβάλλον εργασίας κάθε συνεργάτη μας
με απώτερο στόχο την ολιστική εξυπηρέτηση των
πελατών του.
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Νέος Διαγωνισμός Πωλήσεων
Όπως λέει και μια παλιά σκωτσέζικη παροιμία, τα καλά πράγματα έχουν
μικρή «συσκευασία». Έτσι και η Σκωτία παρά το μικρό της μέγεθος, έχει

σίγουρα πολλούς θησαυρούς. Η ERGO προσκαλεί τους Συνεργάτες της να τους
ανακαλύψουν μέσα από τον νέο διαγωνισμό πωλήσεων.

Σ

ε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που
απαιτούνται ακόμα μεγαλύτερες
προσπάθειες για παραγωγικά και
κυρίως ποιοτικά αποτελέσματα και με στόχο
να προτρέψουμε τις προσπάθειές του δικτύου
πωλήσεων για τη διατήρηση και αύξηση του
χαρτοφυλακίου στην ERGO, είμαστε στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το νέο
Διαγωνισμό Πωλήσεων της εταιρείας μας για τον
έτος 2018, με προορισμό την πανέμορφη Σκωτία.
Ο Διαγωνισμός Πωλήσεων, που έχει διάρκεια 12
μήνες και θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου
2018, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους
Συνεργάτες μας να εξασφαλίσουν μία ή και
περισσότερες συμμετοχές στο ταξίδι μας στο
Εδιμβούργο και στα Highlands, όπου θα έχουν τη
μοναδική εμπειρία να απολαύσουν την ξεχωριστή
ομορφιά της Σκωτίας, αλλά και τη φιλοξενία της
ERGO.
Η αξιολόγηση των διαγωνιζομένων Συνεργατών
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μας, θα γίνει με βάση το ύψος και την αύξηση
του χαρτοφυλακίου ασφαλίστρων γενικών
ασφαλίσεων που διατηρούν στην εταιρεία μας,
αλλά και με το ποσοστό ζημιών τους (LossRatio). Επισημαίνουμε με έμφαση ότι οι ως άνω
επιδόσεις, εκτός από την επιτυχία τους στον εν
λόγω διαγωνισμό, τουςεξασφαλίζουν και σημαντικά
Bonus (Διατήρησης Χαρτοφυλακίου Ασφαλίστρων,
Αύξησης Χαρτοφυλακίου Ασφαλίστρων, Καλού
Αποτελέσματος, Σύνθεσης Χαρτοφυλακίου).
Αναλυτικά, οι λεπτομέρειες για το διαγωνισμό
περιγράφονται στο Portal της ERGO όπου και
θα αναρτηθεί ειδική εφαρμογή, που θα δίνει τη
δυνατότητα να δημιουργούν οι Συνεργάτες μας
εναλλακτικά σενάρια για την εκ μέρους τους
δικαίωση μίας ή και περισσοτέρων συμμετοχών
στο πιο πάνω εταιρικό μας ταξίδι, ενώ σταδιακά
θα ενημερώνονται και για την εξέλιξη των
επιμέρους αποτελεσμάτων τους αναφορικά με τον
διαγωνισμό.
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Στόχος

Γράφει ο ΚΏΣΤΑΣ ΑΚΡΙΒΌΠΟΥΛΟΣ,
(ILU, FA, SOC, MRKG, NLP, MC, Gestalt) Υπεύθυνος Εκπαίδευσης της ERGO ΗELLAS

Ο W. Disney έλεγε κάποτε ότι το πρώτο βήμα στην επιτυχία είναι το όνειρο,
γιατί, ό,τι μπορείς να ονειρευτείς μπορείς και να το πραγματοποιήσεις.

Ο

μέσος όρος Συνεργατών αφιερώνει χρόνο
στο να σκεφτεί τους στόχους του και να
τους γράψει. Οι περισσότεροι πέφτουν στην
«παγίδα της συνεχούς δραστηριότητας». Είναι πάρα
πολύ καλοί στην τοποθέτηση των στόχων, αλλά
τελικά δεν είναι σε θέση, για κάποιους λόγους, να
τους υλοποιήσουν. Πιστεύουμε στον «νόμο 80/20».
Το 80% των αποτελεσμάτων μας, προέρχονται από
το 20% των δραστηριοτήτων μας. Για να γίνετε
πιο αποδοτικός και αποτελεσματικός πρέπει να
καταλάβετε όχι μόνο τι θέλετε να καταφέρετε,
αλλά και τι χρειάζεται να κάνετε κάθε μέρα για να
επιτύχετε τους στόχους σας. Οι αποτελεσματικοί
Συνεργάτες διοικούν πρώτα τον εαυτό τους, ως
managers του εαυτού τους. Η τοποθέτηση στόχων
είναι μια ευκαιρία για να δουλέψουμε πάνω στους
προσωπικούς και επαγγελματικούς μας στόχους
Tι κάνει ο στόχος;
Από τη στιγμή που προγραμματίσουμε κάτι, θα
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μπορούμε να μιλάμε για στόχο, ο οποίος:
• Παρακινεί προς αυτόν!
•	Δίνει πληροφορίες για τις δυνατότητές μας και
ευθυγραμμίζει την πορεία μας !
Ο άνθρωπος από την πρώτη ημέρα της εμφάνισής
του, έβαλε στόχους για τη βελτίωση της ζωής
του και σιγά σιγά με τη θέληση, το πείσμα, τον
ενθουσιασμό, το όραμα, την πίστη, το κατόρθωσε.
• Από τις καλύβες … φτάσαμε τους ουρανοξύστες.
•	Από τις ατμομηχανές … φτάσαμε στα
αιωρούμενα τρένα.
•	Από τον απλό αγγελιοφόρο με τα σήματα του
καπνού… φτάσαμε στα fax, στα e-mail, στο
facebook, στο twitter.
•	Από τις διήρεις … φτάσαμε στα πλωτά φρούρια.
Ένα όμως ήταν το όραμα του ανθρώπου από την
στιγμή της γέννησής του, να καταφέρει να πετάξει.
Φανταζόταν και έπλαθε μύθους με θέμα το όραμά
του, όπως ο Δαίδαλος, ο Ίκαρος, ο Ερμής. Είχε
επιτυχίες (αδελφοί Ραϊτ 1903) είχε και αποτυχίες
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(αερόστατο Χίντενμπουργκ 1936 με 36 νεκρούς).
Οι προσπάθειες όμως συνεχίστηκαν γιατί το πείσμα,
το όραμα για τον στόχο, δεν χάθηκε.
•	Μάιος 1927 - Ο Σάρλ Λεμπέρ αποφάσισε να
πετάξει χωρίς σταθμό από την Ν.Υ. στο Παρίσι1 Μαΐου 1927, μετά από πτήση 33 ωρών ,
προσγειώνεται στο Παρίσι.
•	Μάιος 1953 - Ο Χίλαρι ξεκινά να κατακτήσει την
κορυφή των Ιμαλαίων. 29 Μαίου 1953, ο Χίλαρι
πατά το Έβερεστ, την υψηλότερη κορυφή των
Ιμαλαίων.
•	Μάιος 1961 - Ο Πρόεδρος J.F.K. βάζει στόχο
τη Σελήνη (Ο μεγαλύτερος στόχος του αιώνα
μας) και δηλώνει «…έως το τέλος αυτής της
δεκαετίας θα στείλουμε άνθρωπο στο φεγγάρι
και θα γυρίσει πίσω ασφαλής!». Όλοι τότε
τρομάξαμε.
•	1965 Ο πρώτος κοσμοναύτης Χουάιτ περπατά
στο διάστημα. Είκοσι μήνες αργότερα βρήκε
τραγικό θάνατο στην καμπίνα του “Απόλλωνα”
όταν κάηκε στην εξέδρα απογείωσης.
Οι προσπάθειες όμως συνεχίστηκαν, ο στόχος ήταν εκεί.
•	Ο νέος Απόλλων φεύγει στις 16/7/1969. Στόχος
του η “Σελήνη”.
•	21 Ιουλίου 1969, τρεις ή ώρα το πρωί
- ο μεγαλύτερος στόχος του ανθρώπου
πραγματοποιείται. Ο πρώτος άνθρωπος πατά
στο φεγγάρι.
Ο Νηλ Άρμστρονγκ δηλώνει: “ένα μικρό βήμα
για τον άνθρωπο … ένα μεγάλο άλμα για την
ανθρωπότητα”. Όλα τα έθνη τον ακούν. Ένα ρίγος
διαπερνά εκείνη την στιγμή όλους τους ανθρώπους.
Στόχος λοιπόν : Τ ο επιθυμητό και επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα από μία καλά
οργανωμένη και σωστά
προγραμματισμένη εργασία, εντός
ενός προκαθορισμένου χρονικού
διαστήματος.
Άλλως ειπείν, Στόχος : Η επιθυμία με χρόνο λήξεως.
Πως θα πετύχουμε όμως τον στόχο μας ;
Εάν έχουμε σαν στόχο το κάθε μικρό σκαλοπάτι
τότε το άθροισμα όλων των σκαλοπατιών θα είναι ο
μακροπρόθεσμος στόχος μας.
Ανεβαίνοντας μικρά - μικρά σκαλοπάτια
φθάνουμε ευκολότερα στην κορυφή από το να
προσπαθήσουμε να πηδήξουμε από το πρώτο
σκαλοπάτι στο τελευταίο, στο ψηλότερο.
Καλό θα είναι δε, φτάνοντας εκεί να έχουμε την
ευχέρεια να κάνουμε έναν απολογισμό της έως εκεί
εργασίας μας. ώστε να εντοπίσουμε τα λάθη μας η
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να καταβάλλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια η ακόμη
και να αναπροσαρμόσουμε τον στόχο μας.
Ο Goethe έλεγε: κάθε βήμα θα πρέπει να είναι,
αυτό το ίδιο, ένας στόχος και συγχρόνως να μας
οδηγεί πλησιέστερα προς ένα μεγαλύτερο στόχο.
Εάν δεν θέτουμε στόχους στην ζωή μας ζούμε
απλώς για να ζούμε, αντί να κατευθύνουμε εμείς οι
ίδιοι την ζωή μας.
Είδη Στόχων
Οι στόχοι χωρίζονται σε: μακροπρόθεσμους και
βραχυπρόθεσμους. Οι μακροπρόθεσμοι είναι
δύσκολοι αλλά μπορούμε να τους πετύχουμε μόνο
όταν πραγματοποιούμε τους βραχυπρόθεσμους
στόχους, για να δημιουργούμε τη σκάλα των στόχων
μας.
Ίσως είναι προτιμότερο να λέμε στο μικρό παιδί
να έχει σαν στόχο του την ολοκλήρωση της
Α΄ Δημοτικού, αργότερα της Β΄ και λοιπά, με
μακροπρόθεσμο στόχο την επιβράβευσή του στο
επάγγελμα που επιθυμεί, αντί να του λέμε να γίνει
γιατρός όταν μεγαλώσει.
Οι στόχοι συμβάλλουν στο να γίνουμε πιο
αποφασιστικοί, ισχυρότεροι, πιο ηγετικοί, και
βελτιώνουν τη συμπεριφορά μας, τις γνώσεις, την
νοοτροπία μας, την ικανότητά μας αλλά και τις
συνήθειές μας.
Ας δούμε μαζί τις προϋποθέσεις και τα
χαρακτηριστικά που πρέπει να υπάρχουν σε ένα
στόχο.
1. Αναγκαιότητα
2. Φιλοδοξία
3. Αρχή - τέλος
4. Αναπροσαρμογή
5. Ρεαλισμός
Ποιοι όμως είναι οι λόγοι που πολλές φορές δεν
πραγματοποιούνται οι στόχοι μας :
1.	Πολλές φορές συμβαίνει να μην
πραγματοποιούμε κάποιο στόχο γιατί δεν
πρόκειται για στόχο, αλλά μάλλον για απλή
επιθυμία.
2.	Αν είναι στόχος που δε θέλουμε ενδόμυχα να
τον πετύχουμε. O πατέρας μου με ήθελε γιατρό
αλλά εγώ ήθελα να γίνω ψυκτικός. Έτσι δεν το
βλέπω να τελειώνω την ιατρική γιατί εγώ του το
έλεγα ότι είναι μια δύσκολη επιστήμη.
3.	Έλλειψη φαντασίας και σιδερένιας θέλησης. Οι
περισσότεροι διαθέτουν πολλή από την πρώτη
και λίγη από την δεύτερη.
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Η θεωρία VAKOG του Νευρογλωσσικού
Προγραμματισμού - N.L.P (Neuro-Linguistic
Programming), υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος
αντιλαμβάνεται, επεξεργάζεται και επιτυγχάνει
τους στόχους του μόνο αν τους νιώσει με όλες τις
αισθήσεις του (πχ. αγορά αυτοκινήτου.)
V - Visual – Οπτικά (το βλέπετε)
A - Acoustic – Ακουστικά (το ακούτε)
K - Kinesthetic – Κιναισθητικά (το αισθάνεσθε όταν
κάθεστε μέσα)
O - Olfactory – Οσφραντικά ( μυρίζετε την
καινουργίλα του)
G - Gustatory - Γευστικά. (και…θέλετε να το φάτε!,
γι΄αυτό και κάνετε test drive)
Η Estee Lauder έλεγε : Πρώτα έρχεται η
συνεσταλμένη επιθυμία. Ύστερα πρέπει να έχεις
τα «κότσια» για να έχεις το «όνειρο». Ύστερα
εργάζεσαι…και εργάζεσαι.»
Τεχνική τοποθέτησης μακροπρόθεσμων στόχων
Εσείς σαν «Manager» του εαυτού σας αναρωτηθείτε:
• Ποιος είναι ο στόχος;
• Πώς θα ξέρω ότι τον έχω επιτύχει;
•	Ποιες ενέργειες/ βήματα/εφόδια χρειάζονται για
να υλοποιηθεί ο στόχος;
•	Ποιο είναι το πρώτο μέτρο που πρέπει να πάρω;
• Με ποιόν χρειάζεται να μιλήσω;
• Τι κέρδος προσδοκώ;
• Γιατί δικαιούμαι το κέρδος;
•	Πόσο σημαντικοί είναι οι στόχοι για εσάς; και την
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ομάδα σας;
•	Πώς θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε
περισσότερη αυτοπεποίθηση;
Κατάκτηση των Στόχων
Η κατάκτηση των στόχων έρχεται μόνο όταν είσαι
σε μια συνεχή καθημερινή εγρήγορση, που περνά
μέσα από:
• Σωστό Προγραμματισμό
• Αντικειμενική Aξιολόγηση
• Mεθοδικότητα
• Συνεργασία
Νόμοι Επιτυχίας
Οι νόμοι τους οποίους πρέπει να ακολουθήσει
κάποιος για να πετύχει τον στόχο του είναι:
1. Ν
 όμος οροφής (δεν υπάρχει οροφή στους
στόχους)
2. Ν
 όμος διαδικασίας (καθημερινό πρόγραμμα)
3. Ν
 όμος κόστους (για να πετύχω, θα πληρώσω
κάποιο τίμημα)
4. Ν
 όμος κατάλληλης στιγμής (σημασία έχει το πότε
θα το κάνω)
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ: ΓΡΑΨΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟΝ
ΣΤΟΧΟ ΣΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ!
«Για να περπατήσεις 1000 μέτρα πρέπει να
κάνεις το πρώτο βήμα. Οι άνθρωποι που το πολυσυζητούν, περνούν την ζωή τους στο ένα πόδι»
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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Με νέα αισθητική, minimal
διάθεση και ουσιαστικές
λειτουργίες μέσα από e-services
το νέο site της ΕRGO

Η

ERGO επανασχεδίασε την ιστοσελίδα της
δημιουργώντας ένα σύγχρονο ψηφιακό
περιβάλλον για τον επισκέπτη που
θέλει να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες για την
εταιρεία και τον όμιλο της ERGO, τα προϊόντα
γενικών ασφαλειών, ασφαλειών ζωής & υγείας, το
κόστος ασφάλισης αυτοκινήτου και κατοικίας, την
ηλεκτρονική πληρωμή με το σύστημα Premium
Pay, και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες και
λειτουργίες, δημιουργώντας παράλληλα ένα φιλικό
προς τον χρήστη site.
Στο νέο αυτό σχεδιασμό υιοθετήθηκε η
απαραίτητη νέα εξελιγμένη τεχνολογία, με την
οποία η ιστοσελίδα καθίσταται συμβατή με
όλα τα smartphones και tablets, με λειτουργικό
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σύστημα iOS και Android. Με αυτόν λοιπόν τον
τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον κάθε χρήστη να
επισκεφθεί την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή,
όπου κι αν βρίσκεται, όποια συσκευή και αν
χρησιμοποιεί. Παράλληλα, δόθηκε βαρύτητα στην
αναβαθμισμένη αισθητική εικόνα, στον minimal
σχεδιασμό, στο έξυπνα κατανεμημένο περιεχόμενο
και φυσικά στην ευκολία πλοήγησης.
Το site της ERGO θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με
νέα χρήσιμα e-services, ώστε να αναβαθμίζεται
διαρκώς το πλαίσιο πληροφόρησης και
εξυπηρέτησης του πελάτη, του συνεργάτη και του
επισκέπτη, ενώ θα τροφοδοτείται non-stop με
όλα τα εταιρικά νέα και τις δράσεις της ERGO στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
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It takes two to tango
Μήπως ήρθε λοιπόν ο καιρός να κάνουμε νέες πωλήσεις χωρίς να χρειαστεί

να πουλήσουμε με την παραδοσιακή λογική που περνάει από τα στάδια της
εξεύρεσης του νέου πελάτη και του κλεισίματος του ραντεβού;

Χ

ρειάζονται δύο για ένα τανγκό. Αυτό είναι
το μόνο σίγουρο. Όπως βέβαιο είναι ότι θα
έτυχε κάποια στιγμή να ακούσατε αυτή την
ιδιωματική έκφραση, ξενόφερτη βέβαια, που θέλει
να τονίσει ότι σε κάποιες περιπτώσεις για να συμβεί
κάτι χρειάζεται η συμμετοχή υποχρεωτικά δύο
ανθρώπων.
Το ίδιο και στις πωλήσεις. Χρειάζονται δύο. Ένας
Πελάτης και ένας Πωλητής. Τους τελευταίους
μήνες, θα μπορούσα χωρίς δυσκολία να πω και τα
τελευταία χρόνια, έχουμε μόνο τον έναν. Τον Πελάτη.
Ο Πωλητής είναι άφαντος. Σας αιφνιδίασα μάλλον …!
Επαγγελματίες πωλητές που κάποτε είχαν ως πιο
πολύτιμο αντικείμενό τους το ημερολόγιο με τα
εβδομαδιαία ραντεβού τους, τώρα κολυμπούν
ανάμεσα σε χαρτιά, σημειώσεις, εκτυπωτές, οθόνες
και τηλέφωνα. Ο διαθέσιμος χρόνος ενασχόλησης
μας με νέους πελάτες είναι δραματικά μειωμένος
αφού πρέπει μόνοι μας να ασχοληθούμε με
την παρακολούθηση του πελατολογίου, την
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εκτύπωση των συμβολαίων, την τακτοποίηση των
εκκρεμοτήτων, την είσπραξη και απόδοση των
ασφαλίστρων, την επικοινωνία με τις εταιρείες, την
εξυπηρέτηση των πελατών μας, τη διαχείριση της
κάθε αναποδιάς.
Δεν αναφέρομαι βέβαια σε οργανωμένα
με πολυάριθμη γραμματειακή υποστήριξη
ασφαλιστικά γραφεία αλλά σε μικρομεσαίους
επαγγελματίες του χώρου που αγωνίζονται με τις
σημερινές αντιξοότητες.
Μήπως ήρθε λοιπόν ο καιρός να κάνουμε νέες
πωλήσεις χωρίς να χρειαστεί να πουλήσουμε με την
παραδοσιακή λογική που περνάει από τα στάδια
της εξεύρεσης του νέου πελάτη και του κλεισίματος
του ραντεβού; Μήπως ήρθε η εποχή η πώληση να
δώσει τη θέση της απλά στη συνεχή ενημέρωση
των υπαρχόντων πελατών μας;
Ρίξτε μια ματιά γύρω σας σε ένα εμπορικό κέντρο.
Οι πωλητές, υπηρετούν ένα ρόλο περισσότερο
ενημερωτικό και λιγότερο καθοδηγητικό και
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Πως συνθέτουμε το κείμενο;
Πριν «στήσουμε» το κείμενο θα πρέπει να έχουμε
στο μυαλό μας τις εξής τέσσερεις λέξεις «οδηγούς»
μας : Λιτό, Κατανοητό, Επίκαιρο, Παρακινητικό.
Λιτό
Το κείμενο θα πρέπει να είναι σύντομο και
περιεκτικό. Δεν θα πρέπει να ξεπερνά, όταν
πρόκειται για ενημερωτικό flyer ή email, τις 160
λέξεις ή πιο απλά το 1 λεπτό ανάγνωση. Τα κείμενα
SMS δεν θα πρέπει να έχουν ρόλο ενημέρωσης αλλά
ρόλο υπενθύμισης και θα πρέπει να είναι το πολύ
25 λέξεις.
Κατανοητό
Πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε την «ξύλινη
γλώσσα». Τις ορολογίες και οτιδήποτε θυμίζει μια
τυποποιημένη, κονσερβοποιημένη προσπάθεια
επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο αλλά αξίζει να
το προσπαθήσουμε, ακόμη και αν χρειαστεί να
συμβουλευτούμε κάποιον που γνωρίζει καλά την
ελληνική γλώσσα ή διαθέτει περισσότερη από εμάς
φαντασία και δημιουργικότητα.

πιεστικό. Κάθονται παράμερα και δίνουν στους
πελάτες τους την ελευθερία να ψάξουν μόνοι
τους ανεπηρέαστοι από οποιαδήποτε πιεστική
χειραγώγηση. Στην πραγματικότητα πρόκειται για
μία νέα τακτική.
Το ίδιο μπορούμε να εφαρμόσουμε και εμείς.
Ενημέρωση των υπαρχόντων πελατών μας και
μάλιστα ανέξοδη ενημέρωση που γίνεται με ένα
κομμάτι χαρτί (ενημερωτικό flyer), με ένα SMS ή ένα
απλό email.
Ποιο όμως θα είναι το μήνυμα που πρέπει να
μεταφέρουμε για να έχει κάποιες πιθανότητες
να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον του παραλήπτη;
Πως θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο ένα flyer;
Yπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία που πρέπει να
ακολουθήσουμε;
Aς θυμηθούμε τους βασικούς κανόνες αυτής της
επικοινωνίας.
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Επίκαιρο
Ίσως είναι η πιο σημαντική από τις τέσσερεις
παραμέτρους. Είναι επίκαιρο το προϊόν που
θέλουμε να προωθήσουμε; Για παράδειγμα,
σκεφτείτε τις ημέρες που οι ελεγκτές της εναέριας
κυκλοφορίας κάνουνε απεργία. Η ταλαιπωρία
του επιβατικού κοινού και οι ακυρώσεις πτήσεων
μονοπωλούν τα μέσα ενημέρωσης. Μήπως είναι μια
καλή ευκαιρία για την προώθηση της «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΝ»; Τρομερές καταστροφές από
πλημμύρες ή εκτεταμένες καλοκαιρινές πυρκαγιές
συνταράσουν το πανελλήνιο. Μήπως είναι η
κατάλληλη στιγμή να θυμίσουμε στους πελάτες μας
τα οφέλη της «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»;
Οτιδήποτε επηρεάζει έστω και πρόσκαιρα τη κοινή
γνώμη ή μονοπωλεί το ενδιαφέρον της κοινωνίας
μεταφράζεται αυτόματα σε καταναλωτική ανάγκη
και αποτελεί τον ασφαλή οδηγό μας στην απόφαση
της υπηρεσίας που θα προωθήσουμε άμεσα.
Παρακινητικό
Για ποιο λόγο να πάρει μια απόφαση αγοράς
τώρα ο υποψήφιος πελάτης σας; Αν δεν υπάρχει η
ενημέρωση από μόνη της, συχνά δεν αρκεί για να
φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν να
τον παρακινήσω. Θυμηθείτε τα πιο ισχυρά κίνητρα
(στο τεύχος 10) και αξιοποιήστε αυτό του Κέρδους.
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Training

Πως θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο ένα flyer;
Kαι σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν βασικοί κανόνες
που σχετίζονται με το προϊόν ή την υπηρεσία που
θα προωθήσουμε αλλά και με το κοινό στο οποίο
απευθυνόμαστε. Οι κανόνες βέβαια αυτοί είναι πιο
υποκειμενικοί μιας και η αισθητική αντίληψη του
καθενός μας είναι διαφορετική. Επίσης, οι ιδέες για
ένα flyer μπορεί να είναι πολλές και διαφορετικές
αλλά εξίσου ενδιαφέρουσες.
Χρήσιμο όμως είναι να καθιερώσουμε μια
«εικαστική ταυτότητα» την οποία θα διατηρούμε
για αρκετό χρονικό διάστημα έτσι ώστε κάποια
στιγμή να αποκτήσουμε και αναγνωρισιμότητα. Το
εικαστικό του ενημερωτικού μας εντύπου ή e-mail
θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναπαράγει τα
χαρακτηριστικά του γραφείου μας. Όσον αφορά τις
υπόλοιπες σχεδιαστικές λεπτομέρειες καλό θα ήταν
να αποφύγουμε τα πολλά και έντονα χρώματα ή τα
χρώματα που βρίσκονται σε δυσαρμονία, τις κακής
ποιότητας φωτογραφίες και τις ξεπερασμένες
γραμματοσειρές.
Ποια θα είναι η μεθοδολογία;
Aν θέλουμε να διαφοροποιηθούμε από
τις «εκστρατείες» με τα διαφημιστικά που
τοποθετούνται στα γραμματοκιβώτια και στα
παρμπρίζ των αυτοκινήτων, θα πρέπει να
καταλάβουμε ότι ένα ενημερωτικό flyer ή email
αποτελεί την απαρχή μιας διαδικασίας που έχει
αρχή, μέση και τέλος. Χρονικά αυτό μπορεί να
διαρκέσει 2 ή και 3 μήνες.
Κορυφαία αμερικάνικη τράπεζα που εξειδικεύονταν
στην προώθηση προϊόντων της με την τακτική του
mailing (διαφημιστικού υλικού που στέλνεται μέσω
ταχυδρομείου) στην Ελλάδα, είχε διαπιστώσει ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό ανταπόκρισης των πελατών
της σε νέα προϊόντα το επιτύγχανε μετά από την
έβδομη επιστολή για το ίδιο προϊόν. Χρονικά αυτό
διαρκούσε 4 με 5 μήνες.
Κατανοείτε λοιπόν ότι η επίτευξη νέων πωλήσεων
μέσα από την ενημέρωση απαιτεί χρόνο και
συγκεκριμένη μεθόδευση η οποία πρέπει να
προσχεδιαστεί ως σενάριο ενεργειών με συνεπή
χρονικό προσδιορισμό.
Ένα τέτοιο σενάριο ανάλυσης έργου που θα
μπορούσε να απεικονίζεται και σε ένα διάγραμμα
PERT (Project Evaluation & Review Technique) για
την προώθηση παραδείγματος χάρη της Ασφάλισης
Κατοικίας, θα μπορούσε να είναι το εξής :
1.	(1η ενέργεια) è Αποστολή 50 ενημερωτικών
e-mail .
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2.	(2η ενέργεια) è Αποστολή μετά από 1
εβδομάδα 2ου e-mail ενδεικτικής προσφοράς/
τιμολόγησης.
3.	(3η ενέργεια) è Τηλεφωνική κλήση μετά από
3 ημέρες για επιβεβαίωση ανάγνωσης της
προσφοράς και επίλυση τυχών αποριών.
4.	(4η ενέργεια) è Αποστολή μετά από 1
εβδομάδα 3ου e-mail με άρθρο επίκαιρο και
σχετικό με το προϊόν της προσφοράς.
5.	(5η ενέργεια) è Αποστολή μετά από 3 ημέρες
παρακινητικού SMS σχετικό με την χρήση της
έκπτωσης πολλαπλής ασφάλισης.
6.	(6η ενέργεια) è Αποστολή μετά από 3 ημέρες
4ου e-mail με συνοπτική και απλοποιημένη
παρουσίαση των καλύψεων-όρων του
συμβολαίου του προϊόντος της προσφοράς.
7.	(7η ενέργεια) è Αποστολή μετά από 1
εβδομάδα 5ου e-mail με θέμα «Τρόποι
προφύλαξης της κατοικίας σας».
8.	(8η ενέργεια) è Αποστολή μετά από 1
εβδομάδα 6ου e-mail με παρακινητικό
χαρακτήρα π.χ. επιπλέον έκπτωσης στα
ασφάλιστρα σε όσους προβούν στην ασφάλιση
της κατοικίας τους μέχρι μια ορισμένη
ημερομηνία (μέχρι το τέλος της εβδομάδας).
9.	(9η ενέργεια) Τηλεφωνική κλήση μετά από 2
ημέρες για υπενθύμιση της extra προσφοράς
μείωσης κόστους.
10.	(10η ενέργεια) è Αποστολή με αλληλογραφία
μετά από 2 εβδομάδες εντύπου με τα νέα του
ασφαλιστικού γραφείου (newsletter).
Η «Ανάλυση έργου» που σας περιγράφω παραπάνω
ολοκληρώνεται περίπου σε 2 μήνες, έχει μηδαμινό
κόστος εφαρμογής και έχει σαν προ-απαιτούμενα
των ενεργειών μας :
• Την προετοιμασία 6 ολοκληρωμένων e-mails
•	Την προετοιμασία 2 κειμένων για τηλεφωνικές
κλήσεις
•	Την προετοιμασία ενός εταιρικού εντύπου
(newsletter)
Είναι ένα ολοκληρωμένο Project προώθησης
ενός συγκεκριμένου προϊόντος μέσα από το
υπάρχον πελατολόγιο και απαιτεί ελάχιστο χρόνο
προετοιμασίας και εφαρμογής σε σχέση με τον
χρόνο που θα απαιτούσαν 50 παραδοσιακές
προσεγγίσεις πωλήσεων.
Πριν λοιπόν χορέψετε τανγκό με τους πελάτες
σας μπορείτε άνετα να τους προετοιμάσετε
ενημερώνοντας τους. 
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English Section - Summary
Editorial
01

Theodoros Kokkalas - CEO

	Upon completion of the merger, ERGO significantly
reinforces its position in the Greek market and occupies a
leading position in the general insurance business

Cover Story
04	Visit of the Chairman of the Board of Munich Re, Dr.
Joachim Wenning, at ERGO Hellas

	The Chairman of the Board of Directors of Munich Re, Dr.
Joachim Wenning, visited ERGO offices in Greece, for the
first time since the assumption of his new responsibilities
12

The Annual Event held for the Company›s Agents

with the presence of the President of the Group Mr.
Markus Riess

	The President of ERGO Group Mr. Markus Riess was the
honorary guest at the annual festive event organized by
ERGO Insurance Company with main message «2018: With
the Power of ERGO»
17

Agents awards

	Awards of the corporate network and the network of
independent agents for the year 2017
29	At a joint event in Athens, ERGO Group›s Management
Team and Administrative Staff, celebrated the
successful union as a team

	The ascendent goal was that all employees, regardless of
their professional sector, would feel members of a one and
only group, overcoming any dividing lines

Interview
06	Interview with Dr. Monika Sebold-Bender, Member

of the Board of ERGO Group AG, Head of Property and
Casualty Insurance

	... ERGO Hellas has been showing great results and a steady
growth path in recent years, which is not symptomatic, but
a result of a substantial and systematic collective effort

In brief
10	ERGO emerges to True Leader for 4th consecutive
year

	ERGO has been awarded with the distinction «True Leader»
for the 4th consecutive year at the recognized rewarding
institution for healthy business activities in our country,
organized by ICAP Group
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24	ERGO launched a new advertising campaign and also
its own channel on YouTube

	ERGO started its new promotional cycle through the mass
media, aiming at further strengthening its renown.
26	New cooperation for ERGO on training of insurance
intermediaries

	To upgrade the networks’ work, ERGO started its
collaboration with a valued and experienced member of the
market in the educational field, Mr. Costas Akrivopoulos

Customers
40

ERGO new website

	ERGO redesigned its website, creating a modern digital
environment for visitors

Society
31	ERGO, starting in 2011, has been inseparably linked to
the organization of run racing across Greece

	ERGO linked the Run Greece races, held in seven cities in
Greece, to a final race on the day of the great celebration of
Sports, Athens Classic Marathon

Sales
34

ERGO trusts you...

36

Sales Competition 2018

	The already high degree of autonomy of our Agents,
along with the latest improvements to ERGO platform, is
further enhanced by reducing the time spent handling and
minimizing the effort and processes required in everyday
life

	ERGO invites Agents to discover the treasures of Scotland
through a new sales competition which ends in December
2018

Training
37	Educational article by Costas Akrivopoulos

.	.. the effective Agents first administer themselves as
managers of themselves. Setting up goals is an opportunity
to work on our personal and professional goals
41	Educational article by George Logothetis

	... isn’t it the time to make new sales without having to sell
with the traditional logic, that goes through the stages of
finding the new customer and setting the appointment?
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