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Ο 9ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας θα διεξαχθεί για τέταρτη συνεχή χρονιά με Μέγα
Χορηγό την ERGO Ασφαλιστική
O 9ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας θα διεξαχθεί στις 22 Μαρτίου 2020,
με Μεγάλο Χορηγό την ERGO Ασφαλιστική, για τέταρτη συνεχή
χρονιά. Αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο δρομικό αγώνα της χώρας,
μετά το Μαραθώνιο και φέτος αναμένεται να υποδεχθεί σχεδόν
25.000 δρομείς, αριθμός ρεκόρ για τη διοργάνωση.
Η ERGO, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα το σύνολο των αγώνων
δρόμου που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ, μέσα από την παροχή των
ασφαλιστικών υπηρεσιών της. Προστατεύει το σύνολο των
συμμετεχόντων από τον κίνδυνο ατυχήματος κατά τη διάρκεια των
αγώνων, ενώ τους παρέχει και έμπρακτη υποστήριξη,
ενθαρρύνοντάς τους σε όλη τη διαδρομή, με την Επίσημη Ομάδα των
Εμψυχωτών της. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά με τη δική της
ERGO Running Team, η οποία σε αυτήν τη διοργάνωση θα είναι η
μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά, καθώς συμμετέχουν πάνω από
450 εργαζόμενοι και συνεργάτες της Εταιρείας.
Στη συνέντευξη τύπου για τον 9ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας που
πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο του Δημαρχείου της πόλης,
παραβρέθηκαν και συμμετείχαν στο πάνελ των ομιλητών ο
Δήμαρχος κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ.
Γιώργος Πατούλης, ο Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ κ. Κώστας
Παναγόπουλος, ο Διευθυντής του Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών της
ERGO κ. Στάθης Τσαούσης, καθώς και η δρομέας Αναστασία
Καρακατσάνη. Όλοι οι ομιλητές στις τοποθετήσεις τους τόνισαν ότι ο
Ημιμαραθώνιος της Αθήνας έχει γίνει πλέον θεσμός στα αθλητικά
δρώμενα της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της Άνοιξης, αλλά
και αναδεικνύοντας την Αθήνα ως έναν από τους πιο δημοφιλείς
αθλητικούς, πολιτιστικούς και τουριστικούς προορισμούς του κόσμου.
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Ο κ. Στάθης Τσαούσης επεσήμανε: “Όραμα και δέσμευσή μας είναι
να είμαστε η ασφαλιστική εταιρεία, που στηρίζει κάθε έργο με αξία και
ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας είναι ένα σπουδαίο έργο. Ένα έργο
που στηρίζεται στη σύμπραξη, στην άψογη συνεργασία και στον
συντονισμό πολλών φορέων τόσο του Δημοσίου όσο και του
Ιδιωτικού τομέα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο αγώνας αποκτά
σταθερά κάθε χρόνο ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο,
αποτελώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο δρομικό αγώνα της χώρας, μια
γιορτή του αθλητισμού, μια γιορτή της πόλης και νιώθουμε ιδιαίτερη
τιμή που συμβάλουμε στη διοργάνωσή του ως Μέγας Χορηγός.”
ERGO Ελλάδας, Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη
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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, τη 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.

