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Εξαιρετικά αποτελέσματα καταγράφει το γραφείο της Generali στη Βόρεια Ελλάδα την
τελευταία τριετία, υλοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την έντονα εξωστρεφή και
καινοτόμο αναπτυξιακή στρατηγική της Generali.
Το Γραφείο της Βορείου Ελλάδος παρουσίασε για την περίοδο 2012-2015 σημαντική
αύξηση παραγωγής κατά 104% στον κλάδο ζημιών, από τα €7.545.007,008 στα
€15.369.838,79. Εξίσου σημαντική ήταν και η αύξηση παραγωγής που παρουσίασε το
ίδιο διάστημα και ο κλάδος ζωής, η οποία έφθασε το 106% με την παραγωγή του 2015
να φθάνει τα €2.950.000,00 έναντι €1.432.423,39 το 2012. Επίσης, στις ασφαλίσεις
υγείας τα νέα συμβόλαια αυξήθηκαν κατά 456%, την περίοδο 2012- 2015.
Σε ό,τι αφορά στα στοιχεία δεκαμήνου του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με το αντίστοιχο
περσινό διάστημα, η παραγωγή ασφαλίστρων της Generali στη Βόρεια Ελλάδα, στις
γενικές ασφαλίσεις παρουσίαση αύξηση κατά 46% στα €17.370.582,85, ενώ στον κλάδο
ζωής αυξήθηκε κατά 44% στα €3.174.249,62, τη στιγμή που η ελληνική ασφαλιστική
αγορά, στο σύνολο της, κινείται πτωτικά.
Η σημαντική αυτή ανάπτυξη έγινε δυνατή χάρη και στην ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων
της εταιρείας στην Β. Ελλάδα, το οποίο αριθμεί σήμερα περισσότερους από 608
συνεργάτες. Όπως τονίζει ο κ. Στυλιανίδης, Διευθυντής του Γραφείου «η δυναμική εξέλιξη
της εταιρίας στη Βόρεια Ελλάδα είναι αναπόφευκτη, καθώς οι συνεργάτες μας
αναγνωρίζουν την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας τους με την Generali, η οποία
καινοτομεί στη δημιουργία νέων σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν
απόλυτα τις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή». Παράλληλα, σημειώνει ότι «η ανοδική
αναπτυξιακή πορεία της Generali Βορείου Ελλάδας αποτυπώνεται και στην αύξηση του
ανθρώπινου δυναμικού της κατά 31%, την περίοδο 2012-2015, συγκροτώντας έτσι μια
ικανή ομάδα που στηρίζει αποτελεσματικά το έργο των διαμεσολαβούντων».
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γραφείο Βορείου Ελλάδος κλείνει φέτος τα 35 χρόνια
λειτουργίας. Ωστόσο, η ιστορική σχέση της Generali με την Θεσσαλονίκη ξεκίνησε από
τα τέλη του 19ου αιώνα, ως ένα από τα πρώτα επιχειρηματικά κέντρα των Βαλκανίων
όπου πρώτο-δραστηριοποιήθηκε o Όμιλος στην Ελλάδα.

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.

