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Στη Στοκχόλμη το εταιρικό δίκτυο της ERGO
Στη Στοκχόλμη, το πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της
Σουηδίας, στη χώρα που αναπτύχθηκε και ακμάζει η κοινωνική
οικονομία, ταξίδεψαν οι επιτυχόντες συνεργάτες του εταιρικού δικτύου
της ERGO, που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο διαγωνισμού πωλήσεων
της εταιρείας για το 2018.
Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στην πόλη, μία από τις πιο όμορφες,
ζωντανές και κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες του ευρωπαϊκού Βορρά, η
οποία αποτελείται από μία συστάδα διαμαντένιων νησιών και
βρίσκεται στην ανατολική ακτή της χώρας, στην είσοδο της λίμνης
Mälaren. Το όνομά της σημαίνει “πόλη ανάμεσα σε γέφυρες” και
πρόκειται για μια από τις ομορφότερες πόλεις της Βόρειας Ευρώπης,
με παλάτια, κήπους, κτήρια πραγματικά κομψοτεχνήματα, εκκλησίες
επιβλητικού μεγέθους και ένα πλήθος από μουσεία και γέφυρες που
τη χαρακτηρίζουν ως “Βενετία του Βορρά”.
Μοναδική στιγμή του ταξιδιού αποτέλεσε η ξενάγηση με ποδήλατο
κατά μήκος των καναλιών της πόλης, καθώς βέβαια και η επίσκεψη
στο μουσείο Vasa, το μοναδικό πλοίο στο κόσμο που σώζεται από τον
17ο αιώνα και είναι μοναδικό έργο τέχνης. Τους Συνεργάτες
συνόδευσαν οι εκπρόσωποι της διοίκησης κ.κ. Στάθης Τσαούσης,
Διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών, Στέφανος Στεφανίδης,
Διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζημιών,
Δημήτρης Σπανός, Διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών
Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας, Κυριάκος Μπαφίτης, Διευθυντής
Ανάληψης Κινδύνων Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας, Αλέξανδρος Λιάνος,
Διευθυντής Αποζημιώσεων Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας, Γιάννης
Παπουτσάς, Διευθυντής Πωλήσεων Εταιρικού Δικτύου και Μιχάλης
Σηφακάκης, Επιθεωρητής Πωλήσεων Εταιρικού Δικτύου.
Επικοινωνία:
Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη
Τηλ. +30 210 3705381
Fax +30 210 3705577
mediarelations@ergohellas.gr
www.ergohellas.gr
ERGO Ασφαλιστική
Ανώνυμη Εταιρεία
Τομέας Εμπορικών Λειτουργιών
Διεύθυνση Στρατηγικού Marketing
Λεωφ. Συγγρού 173
171 21 Ν. Σμύρνη

Κατά την 4ημερη διαμονή τους στη Στοκχόλμη οι συμμετέχοντες
γεύτηκαν παραδοσιακά εδέσματα και βίωσαν για μία ακόμη φορά το
ανθρώπινο πρόσωπο, τη ζεστή υποδοχή και τους ισχυρούς δεσμούς
που αναπτύσσει η ERGO με τους συνεργάτες της σε κάθε προορισμό,
ανανεώνοντας το ραντεβού τους για το επόμενο ταξίδι επιβράβευσης.
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 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.

