
 

Nέο γραφείο τoυ Δικτύου Generali στην Κεφαλλονιά  

 

 

 

Εγκαίνια του νέου γραφείου της στο Αργοστόλι, στην Κεφαλλονιά, πραγματοποίησε το 

προηγούμενο διάστημα η Generali, στηρίζοντας έτσι τη συνεχή ανάπτυξη του Δικτύου 

της σε νέες αγορές.  

Τα εγκαίνια του γραφείου πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ευχάριστο κλίμα, με την παρουσία 

πλήθους φίλων και ασφαλισμένων της Generali. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ 

άλλων, εκπρόσωποι του Δικτύου της εταιρίας καθώς και ο κ. Κωνσταντίνος Χομόνδοζλης, 

Διευθυντής Εκπαίδευσης της Generali. 

Το  γραφείο  του Αργοστολίου, υπάγεται  στην Περιφερειακή Διεύθυνση του κ. Διονύσιου 

Πατρίκιου, Διευθυντή Ανάπτυξης της Generali, ενώ επικεφαλής του είναι η κα 

Παπαλεξανδράτου Δόξα, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της ασφάλισης. Η παρουσία της 

Generali στο Αργοστόλι δίνει την ευκαιρία στους κατοίκους της Κεφαλονιάς να 

ενημερώνονται από κοντά και άμεσα για τα πρωτοποριακά και καινοτόμα προϊόντα της- 

τα οποία καλύπτουν όλους τους κλάδους ασφάλισης- και να απολαμβάνουν την ποιότητα 

των υπηρεσιών της στην περιοχή τους. Όπως δήλωσε και ο κ. Πατρίκιος: «Στόχος μας 

είναι, μέσα από μια ομάδα έμπειρων ασφαλιστικών συμβούλων, να μεταφέρουμε την 

τεχνογνωσία της Generali, προτείνοντας νέες ασφαλιστικές λύσεις, ικανές να καλύψουν 

κάθε σύγχρονη ανάγκη».  

 

 

 

 
 

Ο ΌΜΙΛΟΣ GENERALI 
Ο Όμιλος Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους, παγκοσμίως, ασφαλιστικούς οργανισμούς, με 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα που το 2015 ξεπέρασαν τα €74 δισεκατομμύρια. Με περισσότερους από 
76.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, και παρουσία 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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