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H ERGO Marathon Expo διακρίθηκε με Χρυσό Βραβείο στα Event Awards 2019
Η διοργάνωση και παραγωγή της ERGO Marathon Expo διακρίθηκε
και απέσπασε το Χρυσό Βραβείο ανάμεσα σε πολλές συμμετοχές
στην Κατηγορία “Διοργάνωση Εκθέσεων” στο πλαίσιο των Event
Awards 2019.
Στην Τελετή Απονομής των Event Awards 2019, που
πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 10 Ιουλίου στο Markou Wine
Museum, τιμήθηκαν οι δημιουργοί και οι διοργανωτές των πιο
επιτυχημένων εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας
την περασμένη χρονιά.
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.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τον διοργανωτή της
έκθεσης, ΣΕΓΑΣ, την εταιρεία παραγωγής Be Best, τον Μεγάλο
Ονομαστικό Χορηγό της Έκθεσης, την ERGO Ασφαλιστική, καθώς και
τον συνεργάτη της, την εταιρεία επικοινωνίας Perception. Όλοι μαζί,
ως μια δεμένη ομάδα, παρέλαβαν το σχετικό βραβείο και εξέφρασαν
τη χαρά τους για την τιμητική αυτή διάκριση της κοινής τους
προσπάθειας για την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού του Αυθεντικού
Μαραθωνίου της Αθήνας.
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Ο Διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών της ERGO Ασφαλιστική
κ. Στάθης Τσαούσης σε σχετική δήλωσή του τόνισε ότι: “Το Gold
Βραβείο για την ERGO Marathon Expo είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για
εμάς, καθώς αναγνωρίζεται το εντυπωσιακό αποτέλεσμα μιας
συλλογικής προσπάθειας και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται η
επιτυχημένη 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”.
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
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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.

