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Ένταξη νέων στελεχών στο έμψυχο δυναμικό του Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών
της ERGO
Πιστή στην αρχή 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 ενδυνάμωσης του Τομέα Εμπορικών
Λειτουργιών της εταιρείας με δύο ακόμη στελέχη της ελληνικής
ασφαλιστικής αγοράς. Συγκεκριμένα, πριν λίγες ημέρες εντάχθηκαν
στο έμψυχο δυναμικό του Τομέα ο κ. Αλέξανδρος Δόξας με την
ιδιότητα του Υπεύθυνου Συντονισμού Εργασιών Ανάπτυξης
Πωλήσεων και ο κ. Χρήστος Αθανασάκης, ο οποίος ανέλαβε
καθήκοντα Επιθεωρητή Ανάπτυξης Πωλήσεων Δικτύου Ανεξάρτητων
Συνεργατών.
Ο κ. Δόξας έχει επιτυχημένη δωδεκαετή προϋπηρεσία στην ERGO
Γερμανίας, στους τομείς των πωλήσεων, του management και της
εκπαίδευσης καθώς και δεκαετή εμπειρία σε εταιρείες στην Ελλάδα,
εστιάζοντας στον τομέα των πωλήσεων.
Ο κ. Αθανασάκης τα τελευταία 13 χρόνια ως στέλεχος της ελληνικής
ασφαλιστικής αγοράς είχε μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στην
υποστήριξη και ανάπτυξη δικτύων συνεργατών.
Ο Διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών της ERGO κ. Στάθης
Τσαούσης καλωσορίζοντας τα δύο στελέχη στην οικογένεια της ERGO
τους εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους και εκφράζει την πεποίθηση
ότι και οι δύο θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη δυναμική και
αναπτυξιακή πορεία των Συνεργατών και της εταιρείας μας.
ERGO Ελλάδας, Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη
Τηλ. +30 210 3705381
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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 42.000 άτομα, είτε ως μισθωτούς εργαζομένους είτε ως
αυτοαπασχολούμενους αντιπροσώπους πωλήσεων πλήρους απασχόλησης. Το 2017 η ERGO
κατέγραψε 19 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
179 εκατομμύρια ευρώ το 2017 και περισσότερους από 900.000 ασφαλισμένους. H ERGO είναι
αυστηρά προσηλωμένη στις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών της και έχει ως στόχο τη
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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.

