
 

Generali Trophy 2015, Σπέτσες:                                                    
Ένας Ιστορικός Προορισμός σε μια Ιστορική Στιγμή   
 

 

Ένα τετραήμερο με αξέχαστες διαδρομές στις πιο μαγευτικές γωνιές του Αιγαίου πραγματοποίησαν 

οι 20 κορυφαίοι Συνεργάτες του Αποκλειστικού Δικτύου Agency της Generali, στο πλαίσιο του 

Generali Trophy 2015, στις αρχές Σεπτεμβρίου.  

 

Ορμητήριο της φετινής θαλάσσιας εξόρμησης ορίστηκε το ιστορικό νησί των Σπετσών. Ένας 

ξεχωριστός προορισμός που πέραν από τις μοναδικές τις ομορφιές, έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά 

του με την πορεία του ελληνικού κράτους. Η επιλογή είχε βαθιά συμβολικό χαρακτήρα αφού και η 

Generali βρίσκεται σε μια κομβική στιγμή της ιστορίας της, καθώς βαδίζει προς στην επέτειο των 

130 χρόνων αδιάκοπης και σταθερής παρουσίας στην Ελλάδα.  

 

Στο φετινό κυνήγι της περιπέτειας, οι «θαλασσοπόροι» της Generali χάραξαν αποφασιστικά πορεία, 

καταγράφοντας μια διαδρομή πολλών μιλίων, για να φτάσουν μέχρι τα μυθικά Κύθηρα και τη 

φημισμένη Ελαφόνησο. Έκαναν μια σύντομη στάση για να θαυμάσουν σιωπηλά την μοναδική 

γοητεία της καστροπολιτείας της Μονεμβασιάς, ενώ είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και πολλά 

από τα γειτονικά στις Σπέτσες νησιά, καθώς και τον πανέμορφο Πόρο.  

 

Απολαμβάνοντας στιγμές αδρεναλίνη αλλά και χαλάρωσης η φετινή διοργάνωση στάθηκε μια καλή 

αφορμή για ανταλλαγή απόψεων, τόσο για την πλούσια οικονομική και κοινωνική ελληνική και 

διεθνή επικαιρότητα, όσο και το μέλλον του επαγγέλματος και της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. 

Συνεργάτες και στελέχη της Generali, ένωσαν τις δυνάμεις τους και σφυρηλάτησαν περαιτέρω τους 

στενούς δεσμούς, ανανεώνοντας το στοίχημα για νέες κατακτήσεις… επί εδάφους. Σε μια εποχή 

πολλών, σημαντικών αλλαγών, η ομάδα της Generali παραμένει προσηλωμένη στους στόχους και 

τις δεσμεύσεις της. 

 

Το Generali Trophy είναι μία μοναδική και πρωτότυπη για την ελληνική ασφαλιστική αγορά 

εκδήλωση επιβράβευσης Συνεργατών. Κάθε χρόνο αποκτά όλο και περισσότερους φανατικούς 

φίλους και διεκδικεί, πλέον, με αξιώσεις το χαρακτηρισμό του πιο ελκυστικού επάθλου σε 

διαγωνισμό πωλήσεων Ασφαλιστικών Συμβούλων.  

 

 

 
 
 
 
 
Ο ΌΜΙΛΟΣ GENERALI 
Ο Όμιλος Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους, παγκοσμίως, ασφαλιστικούς 
οργανισμούς, με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα που το 2014 κυμάνθηκαν στα €70 δισεκατομμύρια. 
Με περισσότερους από 78.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, και 65 εκατομμύρια πελάτες, σε 
πάνω από 60 χώρες, ο Όμιλος κατέχει ηγετικό ρόλο στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης και μία 
όλο και πιο σημαντική θέση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στην Ασία. 
Το 2015, η Generali συγκαταλέχθηκε στις 50 πιο έξυπνες εταιρίες του κόσμου, σύμφωνα με την 
Τεχνολογική Επιθεώρηση - Technology Review του MIT, αποτελώντας τη μοναδική ασφαλιστική 
εταιρία που κατάφερε να συμπεριληφθεί στη λίστα.  
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