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Η ERGO Ασφαλιστική στήριξε το συνέδριο Think Biz Academy στοχεύοντας στην
ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας
Η ERGO Ασφαλιστική πιστή στη δέσμευσή της να αποτελεί έναν
κοινωνικό εταίρο με αυξημένο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης επιλέγει
να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των νέων ανθρώπων που
αναζητούν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Σε αυτό το
πλαίσιο, στήριξε το συνέδριο Think Biz Academy, το οποίο μέσα από
διαδραστικές ομιλίες, εκπαιδευτικά workshops και πλήθος δράσεων
έδωσε μία ολοκληρωμένη εμπειρία σε νέους 18-30 ετών προωθώντας
την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Φέτος η agenda του συνεδρίου συμπεριελάμβανε τομείς όπως το
Marketing και το HR, αλλά και πιο καινοτόμους όπως του τουρισμού,
του AI και του Digital Transformation. Η ERGO με τη συμμετοχή της
ως Χρυσός χορηγός στο ThinkBiz Academy 2019 στοχεύει στην
υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, αλλά και στην ανάδειξή
της ως ένας υποψήφιος εργοδότης με έμφαση στις ψηφιακές
τεχνολογίες και την καινοτομία.
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Στα πλαίσια της σχετικής θεματολογίας του συνεδρίου, ο ομιλητής
Αντώνης Τσακνάκης, Διευθυντής Digital της ERGO, αναφέρθηκε
στις προκλήσεις που φέρνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των
επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην ασφαλιστική αγορά. Ο
κ. Τσακνάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο των νέων
ανθρώπων στην πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού, τονίζοντας
πως “Σε αυτές τις αλλαγές που έρχονται, ο ανθρώπινος παράγοντας
είναι περισσότερο καθοριστικός από την τεχνολογία, και ο ρόλος των
νέων ανθρώπων θα είναι πρωταγωνιστικός”. Κλείνοντας, παρουσίασε
τη νέα εφαρμογή ERGO Drive&Win, που βοηθάει το χρήστη να
αξιολογήσει την οδηγική του συμπεριφορά και στοχεύει μέσω του
gamification και της επιβράβευσης να δημιουργήσει μια κοινωνία με
καλύτερους οδηγούς και περισσότερη οδική ασφάλεια.
Παράλληλα, η εταιρεία είχε παρουσία και τις δύο μέρες του συνεδρίου,
κατά την οποία στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
ήρθαν σε επαφή με τους συμμετέχοντες του συνεδρίου,
συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον από διάφορες ειδικότητες, οι οποίες
αναμένεται να έχουν ζήτηση στο άμεσο μέλλον και στον ασφαλιστικό
κλάδο.
Στην ERGO στηρίζουμε έμπρακτα το οικοσύστημα της νεανικής
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, προσφέροντας ευκαιρίες
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επαγγελματικής ανάπτυξης, σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις,
αλλά και αναπτυξιακής πορείας. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία
προσέφερε τη δυνατότητα σε έναν από τους συμμετέχοντες του
συνεδρίου να απασχοληθεί μέσω αμειβόμενης πρακτικής για 3 μήνες
στη Διεύθυνση Digital συμμετέχοντας ενεργά στα έργα ψηφιακού
μετασχηματισμού της εταιρείας.
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 40.000 άτομα, είτε ως μισθωτούς εργαζομένους είτε ως
αυτοαπασχολούμενους αντιπροσώπους πωλήσεων πλήρους απασχόλησης. Το 2018 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 30 έτη παρουσίας, με κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 238
εκατομμύρια ευρώ το 2018 και περισσότερους από 900.000 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
Το περιεχόμενο του παρόντος Δελτίου συνιστά ενημερωτικό υλικό και ως εκ τούτου τα στοιχεία
αυτού παρατίθενται αποκλειστικά και μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Αυτό το δελτίο τύπου
μπορεί να περιέχει δηλώσεις προβλέψεων, οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες υποθέσεις και
εκτιμήσεις της διοίκησης των εταιρειών ERGO σχετικά με τα αποτελέσματα, τη
χρηματοοικονομική κατάσταση και την αποδοτικότητα των Εταιρειών μας, τα οποία μπορεί λόγω
διαφόρων παραγόντων να διαφοροποιηθούν. Καμία απολύτως ευθύνη, δεν αναλαμβάνεται από
την ERGO ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη και τους υπαλλήλους της
όσον αφορά στο περιεχόμενο του παρόντος. Κάθε πληροφορία που περιέχεται στο παρόν
έγγραφο μπορεί να μεταβληθεί ή να ανανεωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

