Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018
H ERGO Marathon Expo διακρίθηκε στα Event Awards 2018
Η διοργάνωση και παραγωγή της ERGO Marathon Expo διακρίθηκε
και βραβεύτηκε ανάμεσα σε πολλές συμμετοχές στην Κατηγορία “Best
Exhibitions” στο πλαίσιο των Event Awards 2018.
Στην Τελετή Απονομής των Event Awards 2018, που
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Ιουλίου στον Ιππόδρομο Αθηνών,
τιμήθηκαν οι εμπνευστές, οι δημιουργοί και οι διοργανωτές ορισμένων
από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της Ελλάδας.
Η ERGO Marathon Expo είναι η σημαντικότερη έκθεση στον κλάδο
του Αθλητισμού, της Διατροφής και της Υγείας που συνοδεύει ετησίως
με τεράστια επιτυχία τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας και έχει
Μεγάλο Ονομαστικό Χορηγό την ERGO Ασφαλιστική.
Ο διοργανωτής ΣΕΓΑΣ, η εταιρεία παραγωγής Be Best και ο Μεγάλος
Ονομαστικός Χορηγός της Έκθεσης ERGO Ασφαλιστική εξέφρασαν τη
χαρά τους για την τιμητική αυτή διάκριση της κοινής προσπάθειας για
περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού του Αυθεντικού Μαραθωνίου της
Αθήνας. Ο θεσμός αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα
σημαντικότερα αθλητικά, πολιτιστικά και κοινωνικά γεγονότα που
φιλοξενούνται στην πρωτεύουσα της χώρας μας.
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Ο Διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών της ERGO
Ασφαλιστικής κ. Στάθης Τσαούσης σε δήλωσή του υπογράμμισε τη
σημασία που έχει για την ERGO η βράβευση της παραγωγής της
ERGO Marathon Expo. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι: “Η βράβευση είναι
ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς, γιατί αναγνωρίζει το εντυπωσιακό
αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας και επιβεβαιώνει την
επιτυχή στρατηγική επιλογή της ERGO να συνδεθεί με το μεγαλύτερο
μαζικό αθλητικό γεγονός της χώρας και να στηρίξει χορηγικά τη
διοργάνωση του Μαραθωνίου της Αθήνας, ενισχύοντας την
προσπάθεια ανάπτυξης του δρομικού κινήματος στη χώρα μας”.
Στην Τελετή Απονομής των Event Awards 2018 σημαντικά βραβεία
για τη διοργάνωση «Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός» απέσπασε
επίσης ο ΣΕΓΑΣ, που έχει αναδείξει έναν παγκόσμιο θεσμό
πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας ως μία από τις μεγαλύτερες
διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που πραγματοποιούνται στην
Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αττική, ετησίως.
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
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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 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

