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Η ERGO Ασφαλιστική γιόρτασε την Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών με 

μία σειρά δράσεων 
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Με ιδιαίτερη χαρά, η ERGO συμμετείχε στην Εθνική Εβδομάδα 
Εξυπηρέτησης Πελατών και γιόρτασε την προσφορά του ανθρώπινου 
δυναμικού της στη διαμόρφωση της Εμπειρίας Πελάτη με μία σειρά 
δράσεων για τους ανθρώπους και τους πελάτες της. 
 
Η γιορτή για την Εξυπηρέτηση που κατάφερε να γίνει θεσμός, 
διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών 
(ΕΙΕΠ) κάθε χρόνο την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου (4 – 9 
Οκτωβρίου 2021), με στόχο να αναδείξει την αξία της εξυπηρέτησης και 
να επιβραβεύσει τους ανθρώπους που καθημερινά εργάζονται στον 
τομέα αυτό. 
 
Η ERGO δίνει ιδιαίτερη σημασία στη σωστή εξυπηρέτηση των πελατών 
της με στόχο να δημιουργεί πάντα μία εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης 
για κάθε ασφαλισμένο. Στο πλαίσιο της Εθνικής Εβδομάδας 
Εξυπηρέτησης Πελατών, η εταιρεία οργάνωσε μια σειρά δράσεων για την 
ανάδειξη του ζωτικού ρόλου της εξυπηρέτησης και της συμβολής των 
ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά για αυτή με βάση τις αξίες της. 
 
Συγκεκριμένα, την εβδομάδα αυτή, η εταιρεία γιόρτασε με τους 
ανθρώπους της επιβραβεύοντας τους συναδέλφους που εξυπηρετούν 
πάντα με χαμόγελο τους πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας και 
προσκάλεσε επιλεγμένους συνεργάτες στους ανακαινισμένους χώρους 
της Εξυπηρέτησης Πελατών, ενώ, παράλληλα, διοργάνωσε κλήρωση με 
έπαθλο πολλαπλές δωροεπιταγές των 300€ από το Πλαίσιο για όσους 
πελάτες της επικοινώνησαν μέσα στην εβδομάδα με το Τμήμα Φροντίδας 
Πελάτη και δήλωσαν το email τους.  
 
Με αφορμή τις εκδηλώσεις για την Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης 
Πελατών, ο Διευθυντής Τομέα Πελατών και Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού κ. Αλέξανδρος Σερμπέτης δήλωσε: “Στην ERGO, ο 
πελάτης καθώς και ο συνεργάτης βρίσκονται στο επίκεντρο των 
δραστηριοτήτων μας και αποτελούν βασικό πυλώνα του στρατηγικού 
πλάνου της εταιρείας. Η δημιουργία αξίας για αυτούς αποτελεί το 
εφαλτήριο για την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας και υπό το πρίσμα 
αυτό, εφαρμόστηκε μία νέα οργανωτική δομή.  
 
Με τη δημιουργία του «Τομέα Πελατών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού» 
και κατά επέκταση της «Διεύθυνσης Πελατών» στόχος μας είναι να 
εστιάσουμε στον πελάτη και να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ευελιξία ώστε 
να ανταποκρινόμαστε άμεσα κι αποτελεσματικά στις ανάγκες των 
ασφαλισμένων μας και των συνεργατών μας.  
 
Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε εργαλεία και πόρους προκειμένου να 
κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών και να βελτιώνουμε 
διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε καθώς και τους τρόπους 
επικοινωνίας με τους ασφαλισμένους μας με τη χρήση νέων ψηφιακών 
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μέσων.” 
 
Σχετικά με τις δράσεις για την Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, 
η κ. Νικολέτα Μπούτσερου, Διευθύντρια Customer Experience & 
Service Excellence, ανέφερε: “Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που 
συμμετείχαμε στην Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών για πρώτη 
φορά και καταφέραμε να υλοποιήσουμε μία σειρά ενεργειών, με στόχο να 
αναδείξουμε και να επιβραβεύσουμε την προσφορά του ανθρώπινου 
δυναμικού μας στη διαμόρφωση της Εμπειρίας Πελάτη.  
 
Η ανταπόκριση που λάβαμε από όλους τους συναδέλφους, πελάτες και 
συνεργάτες μας ήταν μεγάλη και αυτό αποτελεί για εμάς το έναυσμα για 
να οργανώσουμε ακόμα περισσότερες και πιο ανταποδοτικές δράσεις την 
επόμενη χρονιά.” 
 
Η κ. Κυριακή Παπακώστα, Προϊσταμένη Τμήματος Φροντίδας 
Πελάτη, δήλωσε σχετικά με τις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν με 
αφορμή την Εβδομάδα Εξυπηρέτησης: “Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε 
Συνεργάτες της εταιρείας μας στους ανακαινισμένους, σύγχρονους 
χώρους της Εξυπηρέτησης Πελάτη, εκεί όπου χτυπά η καρδιά της 
εξυπηρέτησης της εταιρείας μας κάθε μέρα. Μας δόθηκε η ευκαιρία να 
συναντηθούμε μαζί τους μετά από καιρό και να επιβραβεύσουμε το έργο 
των ανθρώπων μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικοινωνίας 
και εργάζονται καθημερινά με βασική επιδίωξη να δημιουργούν μία 
εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης για τους ασφαλισμένους και τους 
συνεργάτες μας.” 

Τέλος, η κ. Μαρία – Αναστασία Λεσιώτη, Head of Customer 
Ambassador τόνισε: “Δέσμευσή μας να διατηρήσουμε και στο μέλλον 
χαρακτηριστικά όπως η “εγγύτητα” και το “ανθρώπινο πρόσωπό” μας 
προς κάθε συναλλασσόμενο  με την εταιρεία μας για να χτίσουμε σχέσεις 
βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.” 

 

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, στη Γερμανία, η ERGO συγκαταλέγεται 

ανάμεσα στις κορυφαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους. Ο Όμιλος απασχολεί 

περίπου 38.000 άτομα, είτε ως μισθωτούς εργαζομένους είτε ως αυτοαπασχολούμενους 

αντιπροσώπους πωλήσεων πλήρους απασχόλησης. Το 2020 η ERGO κατέγραψε πάνω από 18 

δισεκατομμύρια ευρώ ασφάλιστρα και κατέβαλε 16 δισεκατομμύρια 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 πάνω από 30 έτη παρουσίας, με κύκλο εργασιών που ξεπερνούν τα 244 

εκατομμύρια ευρώ το 2020 και περισσότερους από 900.000 ασφαλισμένους. H ERGO έχει ως στόχο 

την παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών στους πελάτες και τους συνεργάτες της, 

μέσα από ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων που ικανοποιούν όλες τις σύγχρονες 

ασφαλιστικές ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων. 

Περισσότερα στο www.ergohellas.gr 
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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. 

 


