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Ταξίδι επιβράβευσης στο Εδιμβούργο για το ανεξάρτητο δίκτυο πωλήσεων της 

ERGO 
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Μετά το ταξίδι επιβράβευσης των συνεργατών του εταιρικού 

δικτύου της ERGO, ήρθε και η σειρά των συνεργατών του 

ανεξάρτητου δικτύου πωλήσεων της εταιρείας να γευθούν τους 

καρπούς των προσπαθειών τους για το 2018, με ένα ταξίδι στην 

πρωτεύουσα της Σκωτίας, το Εδιμβούργο.  

Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι συνεργάτες της εταιρείας που 

συμμετείχαν στο ταξίδι, είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην παλιά 

πόλη της «Αθήνας του Βορρά», όπως χαρακτηρίζεται το Εδιμβούργο, 

να περιπλανηθούν στους λιθόστρωτους δρόμους της, στα 

χαρακτηριστικά στενά περάσματα (closes) της πόλης με τα υπέροχα 

κτήρια περίτεχνης αρχιτεκτονικής, αλλά και να γευθούν σκωτσέζικες 

γαστριμαργικές απολαύσεις. 

Με μία ολοήμερη εκδρομή στην ενδοχώρα, οι συμμετέχοντες 

επισκέφτηκαν το κάστρο του Stirling όπου δόθηκε η περίφημη 

ομώνυμη μάχη, με πρωταγωνιστές το Γουίλιαμ Γουάλας, το «Λαϊκό 

Ήρωα» και τους Άγγλους στρατιώτες του Εδουάρδου Α’. Στη 

συνέχεια, η επίσκεψη στο αποστακτήριο Glenturret έδωσε σε όλους τη 

δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία παραγωγής των 

περίφημων ουίσκι.  

Αξέχαστη εμπειρία για όλους αποτέλεσε η ιδιωτική ξενάγηση στο 

Κάστρο του Εδιμβούργου, ένα από τα πιο εμβληματικά φρούρια της 

Σκωτίας και σήμα κατατεθέν της πόλης, που δεσπόζει στον επιβλητικό 

βράχο σε περίοπτη θέση και διαθέτει μακρά ιστορία. Εκεί οι 

συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να θαυμάσουν από κοντά τα 

“κοσμήματα του στέμματος” δηλαδή, το Στέμμα, το Σπαθί, το Βασιλικό 

Σκήπτρο, όπως και τη θρυλική Λίθο του Scone ή Λίθο του 

πεπρωμένου. Το Κάστρο, που άνοιξε τις πόρτες του μόνο για την 

εταιρεία, φιλοξένησε σε ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό περιβάλλον και το 

αποχαιρετιστήριο δείπνο του ταξιδιού αφήνοντας σε όλους τις 

καλύτερες εντυπώσεις.   

Στο 4ήμερο ταξίδι τους Συνεργάτες συνόδευσαν οι εκπρόσωποι της 

διοίκησης κ.κ. Στάθης Τσαούσης, Διευθυντής Τομέα Εμπορικών 

Λειτουργιών, Στέλιος Βουγιουκλίδης και Τάσος Παπαδόπουλος, 

Διευθυντές Πωλήσεων Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών, Ανδρέας 

Σούλης, Διευθυντής Αποζημιώσεων Ασφαλίσεων Ζημιών, Δημήτρης 

Μάνος, Προϊστάμενος Ανάληψης Κινδύνων Ασφαλίσεων Ζημιών και οι 

Επιθεωρητές Πωλήσεων του Ανεξάρτητου Δικτύου κ.κ. Γιώργος 

Λογοθέτης, Νίκος Σταμπουλόπουλος, και Γιάννης Χατζόπουλος. 

https://gr.skyscanner.com/news/inspiration/kastra-sto-enomeno-basileio/
https://gr.skyscanner.com/news/inspiration/kastra-sto-enomeno-basileio/
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Το ταξίδι στο Εδιμβούργο άφησε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις και 

συναισθήματα στους συνεργάτες που συμμετείχαν δίνοντας το 

έναυσμα για την επίτευξη των στόχων του επόμενου Διαγωνισμού 

Πωλήσεων για το ταξίδι στην Πορτογαλία. 

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.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 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. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 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. 
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