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«Οι κορυφαίοι της Generali στην Κόστα Ρίκα και τον Παναμά» 

H ιστορική πόλη του Παναμά και ο τροπικός παράδεισος της Κόστα Ρίκα υποδέχθηκαν 

το προηγούμενο διάστημα τους κορυφαίους συνεργάτες της Generali, σε ένα ταξίδι 

επιβράβευσης για τα παραγωγικά επιτεύγματα του προηγούμενου έτους. Οι 70 και πλέον 

ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, συνεργάτες της Generali από το agency και το 

πρακτορειακό δίκτυο είχαν την ευκαιρία να «κατακτήσουν» ακόμη μια μακρινή γωνιά του 

πλανήτη. 

Ένα ταξίδι αποκορύφωμα μιας γεμάτης προκλήσεις χρονιάς στις οποίες οι συνεργάτες 

της Generali ανταπεξήλθαν νικηφόρα, όπως αποδεικνύουν και τα παραγωγικά 

αποτελέσματα. Ακολουθώντας μια μοναδική διαδρομή στη Κεντρική Αμερική, από το 

Νότο προς το Βορρά, οι ταξιδευτές της Generali είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην 

ιστορική και κοσμοπολίτικη Πόλη του Παναμά, και τα εξωτικά τοπία της Κόστα Ρίκα με τα 

τροπικά δάση, τις μαγευτικές παραλίες και τα ηφαίστεια. Παράλληλα, επιδόθηκαν σε 

πρωτότυπες δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες δοκίμασαν  τις αντοχές τους και 

σφυρηλάτησαν ποιοτικές, επαγγελματικές αλλά και φιλικές σχέσεις. 

Η ξενάγηση ξεκίνησε με τη γνήσια ανθρώπινη φιλοξενία της φυλής των αυτόχθονων 

Empera, μέσα στην άγρια φύση, μακριά από τις σύγχρονες υποδομές του Παναμά. Στη 

συνέχεια η Generali διασφάλισε μία μοναδική υπηρεσία για τους συνεργάτες της. Μια 

ιδιωτική ξενάγηση στη φημισμένη Διώρυγα. Το μηχανικό θαύμα που χρειάστηκε δώδεκα 

χρόνια και το έργο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων για να ολοκληρωθεί. Η συνέχεια του 

ταξιδιού ακόμη πιο εντυπωσιακή στο έδαφος της «Πλούσιας Ακτής», με την αδρεναλίνη 

να φτάνει στα ύψη στη διάρκεια των συναρπαστικών εναέριων διαδρομών με Sky Trek 

και Sky Tram και τις καταδύσεις στα νερά του Ειρηνικού.  

Το ταξίδι ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη δεξίωση, όπου κυριάρχησαν οι ευχάριστες 

αναμνήσεις ενός συναρπαστικού 8ήμερου. Ο διευθύνων σύμβουλος της Generali   κ. 

Πάνος Δημητρίου στο σύντομο χαιρετισμό του επισήμανε: «Οι ημέρες που περάσαμε μαζί 

στον Παναμά και την Κόστα Ρίκα μας έδωσαν τη δυνατότητα να διευρύνουμε τους ήδη 

στενούς δεσμούς που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας και που αποτελούν τη βάση μιας 

επιτυχούς συνεργασίας. Μπροστά μας ανοίγονται δρόμοι γεμάτοι προκλήσεις, αλλαγές 

αλλά και ευκαιρίες για όσους βρίσκονται σε εγρήγορση και μπορούν να τις αντιληφθούν 

και να τις εκμεταλλευτούν. Είναι στο χέρι μας λοιπόν να φέρουμε τον κλάδο στη θέση που 

του αξίζει στην ελληνική αγορά, καθώς ο ρόλος που θα διαδραματίσει, τόσο σε παγκόσμιο 

όσο και τοπικό επίπεδο, θα είναι πολύ σημαντικός τα επόμενα χρόνια». Η βραδιά έκλεισε 

μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού με τους συνεργάτες της Generali να υπόσχονται ότι θα είναι 

παρόντες στο ραντεβού για τον επόμενο προορισμό, το 2017, την Τανζανία. 

Η ομάδα της Generali επέστρεψε στη βάση της, πιο πλούσια σε συναισθήματα και 

όμορφες εικόνες, πανέτοιμη να ανταποκριθεί για μια ακόμη χρονιά με επιτυχία στις 

αυστηρές απαιτήσεις και στον  έντονο ανταγωνισμό της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. 

Σημείωση: Το φωτογραφικό υλικό είναι του φωτογράφου Ιάκωβου Διζικιρίκη. 

 

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 72 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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