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Ένα διήμερο roadshow σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα 

 

 
 

Η Eurolife ERB, έχοντας ως σκοπό να αναβαθμίζει και να βελτιώνει συνεχώς τις σχέσεις εμπιστοσύνης 

με το δίκτυο συνεργατών της, δίνοντας έμφαση σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποίησε συναντήσεις μαζί 

τους σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα με την παρουσία στελεχών της Ανώτατης Διοίκησης της εταιρείας. 

Στις συναντήσεις αυτές, οι  συνεργάτες ενημερώθηκαν για την πορεία που είχε η εταιρεία τη χρονιά 

που πέρασε, καθώς και για τα πλάνα, τα σχέδια και τις δραστηριότητες που σχεδιάζει μέσα στο 2019. 

Κατά τη διάρκεια των δύο συναντήσεων, η Eurolife ERB παρουσίασε τα ανοδικά στοιχεία του 2018 σε 

όλους τους κλάδους ασφάλισης. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην επιτυχημένη 

συνεργασία της εταιρείας με το δίκτυο συνεργατών της. Στόχος της για τη νέα χρονιά είναι η εξαιρετική 
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αυτή πορεία να συνεχιστεί με ρεαλιστικές προτεραιότητες, κοινές πρωτοβουλίες, με στόχευση και σε 

σταυροειδείς πωλήσεις. Στο τέλος κάθε συνάντησης έγινε εκτενής ανταλλαγή απόψεων για θέματα 

που αφορούν γενικότερα την ασφαλιστική αγορά, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας της 

εταιρείας με τα δίκτυα πωλήσεων της κάθε περιοχής. 

Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife ERB, ευχαρίστησε 

όλους τους συνεργάτες της εταιρείας, σημειώνοντας ότι «το 2018 ήταν μια χρονιά απαιτητική, αλλά 

δημιουργική για τον κλάδο και το επάγγελμά μας. Ως ηγετική εταιρεία στην ασφαλιστική αγορά, έχουμε 

την αξιοπιστία, το κύρος, αλλά και τους καλύτερους συνεργάτες – αυτά είναι τα απαραίτητα συστατικά 

για την επιτυχία μιας εταιρείας που βρίσκεται σταθερά στην κορυφή και λαμβάνει τις αποφάσεις της 

στην Ελλάδα. Πιστεύουμε πολύ σε εσάς, γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην εξέλιξή σας. 

Είμαστε δίπλα σας, κάνουμε μαζί βήματα μπροστά, εξελισσόμαστε και έτσι σκοπεύουμε να συνεχίσουμε 

και το 2019». 

Επίσης, καθώς η εκπαίδευση συνεργατών είναι μια από τις βασικές προτεραιότητές της, η εταιρεία 

αναφέρθηκε στα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία για το 2018. Συνολικά, λοιπόν, η Eurolife ERB 

διοργάνωσε 198 ημερίδες ενημέρωσης & εκπαίδευσης, σε 29 διαφορετικές ενότητες. Τις ημερίδες αυτές 

παρακολούθησαν συνολικά 5.917 συμμετέχοντες, εκ των οποίων το 30% προήλθε από περιοχές εκτός 

Αθήνας. Η Eurolife ERB δεσμεύθηκε να συνεχίσει στην κατεύθυνση αυτή και τους επόμενους μήνες, 

διοργανώνοντας περισσότερες εκπαιδεύσεις για την επιμόρφωση των συνεργατών εκτός Αττικής. 

Ο κ. Νίκος Δελένδας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Εκπαίδευσης της Eurolife ERB, σημείωσε ότι «το 

2018 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για εμάς και για το δίκτυο συνεργατών μας. Αναπτυχθήκαμε μαζί, 

αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες μας και όλα αυτά μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας, εμπιστοσύνης 

και φερεγγυότητας. Η συμβολή του δικτύου μας είναι καταλυτική και καθοριστική σε όλες τις κατηγορίες, 

γι’ αυτό και η Eurolife ERB δεσμεύεται να επενδύσει σε ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες για τους 

συνεργάτες της. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το έργο σας, τόσο με εκπαιδεύσεις και σεμινάρια, 

όσο και με νέα προϊόντα και υπηρεσίες».  

Οι συναντήσεις αυτές είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη Eurolife ERB. Η κοινή πορεία με τους συνεργάτες 

της στηρίζεται στην ακεραιότητα και την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων, δύο συστατικά απαραίτητα 

για την επιτυχία. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνεργάτες μοιράζονται με την εταιρεία τις δικές τους γνώμες, 

απόψεις και προτάσεις, ενώ η Eurolife ERB δεσμεύεται να τους ακούει και να μετασχηματίζει τις 

δραστηριότητές της, ώστε να εξυπηρετεί παραγωγικά και αποτελεσματικά την καθημερινότητά τους. 
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Eurolife ERB     

Ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB αποτελεί μέλος της Fairfax Financial Holdings Limited και μέσω των 

εταιρειών του σε Ελλάδα και Ρουμανία σχεδιάζει, διαθέτει και προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα και 

υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Στην Ελλάδα, ο Όμιλος, 

περιλαμβάνει τις εταιρείες Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α και τη μεσιτική ERB Ασφαλιστικές 

Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α.. Κατέχει ηγετική θέση στο bancassurance ενώ παράλληλα συνεργάζεται με ευρύ 

δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Στη Ρουμανία δραστηριοποιείται με τη Eurolife 

ERB Asigurari de Viata, Eurolife ERB Asigurari Generale. Ο Όμιλος Eurolife ERB επιτυγχάνει σταθερά ισχυρή 

κερδοφορία, διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις ευρωπαϊκές εποπτικές 



  

 

απαιτήσεις με σκοπό να είναι κάθε στιγμή σε θέση να εκπληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις που έχει 

αναλάβει για τους ασφαλισμένους του. 

 


