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Ταξίδι στην άκρη της γης για τους Συνεργάτες της Generali 

Ικανοποίηση για την επίτευξη των στόχων για την ομάδα της 

Generali 

 

Στην άκρη του κόσμου βρέθηκαν οι κορυφαίοι συνεργάτες της Generali, σε ένα μοναδικό 

ταξίδι επιβράβευσης, για τα θετικά αποτελέσματα που πέτυχαν σε μια ακόμη γεμάτη 

προκλήσεις, χρονιά! 

Η Generali πιστή στην παράδοση που η ίδια δημιούργησε, να ανοίγει νέους δρόμους στα 

ταξίδια επιβράβευσης του παραγωγικού έργου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,  

επέλεξε για φέτος ως προορισμούς των κορυφαίων Συνεργατών της, τη Χιλή και το 

μυστηριώδες Νησί του Πάσχα. Από τις 7 έως τις 16 Ιουλίου, οι συμμετέχοντες είχαν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν ένα γεωγραφικό θαύμα, μια μακρόστενη χώρα μήκους 4.300 χλμ. 

και να σαγηνευθούν από το μικροσκοπικό νησί, τον πιο απομακρυσμένο προορισμό του 

πλανήτη! Δύο επιλογές που συμβολίζουν με τον καλύτερο τρόπο την σταθερή επιδίωξη 

της Generali να στοχεύει όλο και πιο μακριά, όλο και πιο φιλόδοξα, σε στενή συνεργασία 

πάντα με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. 

Η Χιλή που υποδέχθηκε τους κορυφαίους συνεργάτες της Generali φορώντας τα 

χειμωνιάτικα της, είναι μια χώρα που σχοινοβατεί μεταξύ των λατινοαμερικάνικων 

ρυθμών και του δυτικοευρωπαϊκού στυλ με πλούσια πολιτική και πολιτιστική ιστορία. 

Πρώτος σταθμός το Σαντιάγκο, η πρωτεύουσα της χώρας, ένας σύγχρονος 

μητροπολιτικός παράδεισος  όπου  οι έντονοι ρυθμοί ξεθωριάζουν στα σοκάκια γραφικών 

συνοικιών του ιστορικού κέντρου. Από την καρδιά της πόλης, τη γραφική πλατεία Plaza 

de Armas, οι Συνεργάτες της Generali στην εξόρμηση τους είχαν την ευκαιρία να 

θαυμάσουν τον  Καθεδρικό Ναό, το νεοκλασικό κτήριο του Κεντρικού Ταχυδρομείου και 

το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας, τις εμπορικές λεωφόρους Paseo Ahumada και Paseo  

Estado, ενώ εντυπωσιάστηκαν από το εντυπωσιακό «Sanhattan», (από το Santiago  και 

Manhattan), όπου χτυπάει η καρδιά της χρηματοοικονομικής ζωής της χώρας. 

Επόμενος σταθμός  η  πολιτιστική πρωτεύουσα της Χιλής, το Βαλπαραΐσο, με το διάσημο 

λιμάνι του, το διαμάντι του Ειρηνικού, μια ονομαστή πόλη με μοναδική, καλλιτεχνική φύση 

και ξεχωριστή αρχιτεκτονική, στοιχεία που συνετέλεσαν αποφασιστικά στην ανακήρυξη 

της πόλης σε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην συνέχεια, στην 

κοιλάδα της Casablanca, οι Συνεργάτες της Generali γεύτηκαν και το ονομαστό χιλιανό 

κρασί σε μια ξεχωριστή οινογευσία, στο παραδοσιακό οινοποιείο El Cuadro.  

Ιδιαίτερα ξεχωριστή εμπειρία έζησαν στη διάρκεια του ταξιδιού οι συμμετέχοντες την 

ημέρα που το πρόγραμμα ήταν αφιερωμένο στην παραγωγή… αδρεναλίνης. Οι 

Συνεργάτες της Generali είχαν να επιλέξουν ή  σκι στα βουνά των Άνδεων ή ράφτινγκ 

στον ποταμό Maipo με την περιπετειώδη ημέρα να ολοκληρώνεται με το Zipline και το  

Canopy, την περιήγηση σε αιωρούμενες γέφυρες μέσα σε μια δασική έκταση 

απαράμιλλης ομορφιάς. Η ομάδα της Generali απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι διαθέτει 

αγωνιστική διάθεση, προσήλωση στο στόχο και ομαδικό πνεύμα, στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν τους πρωταθλητές που καλλιεργεί και η Generali με την αναπτυξιακή της 

πολιτική. 

Η οικογένεια της Generali, ιδιαίτερα ζεστή και δεμένη μετά και τις δοκιμασίες της 
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προηγούμενης ημέρας, ήταν πλέον έτοιμη για μια «βουτιά» σε ένα απροσδιόριστο και 

μυστηριώδες παρελθόν. Ο απόλυτος προορισμός ζωής, το Νησί του Πάσχα, στη μέση 

του Ειρηνικού, το όνειρο κάθε ταξιδευτή που θέλει να αγγίξει την άκρη του κόσμου, τους 

περίμενε. Στη σκιά των Γιγάντων, λοιπόν, στο μικροσκοπικό Νησί του Πάσχα, κάτω από 

τα άγρυπνα βλέμματα των ξακουστών Μοάι, οι κορυφαίοι Συνεργάτες της Generali, 

έζησαν μοναδικές στιγμές και στάθηκαν μάρτυρες της αστείρευτης δυνατότητας του 

ανθρώπου. 

Το συναρπαστικό ταξίδι ολοκληρώθηκε  με το καθιερωμένο Gala Dinner, όπου δόθηκε η 

ευκαιρία για ένα μικρό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε από την Διοίκηση της 

εταιρείας, η οποία απέδωσε τα εύσημα στους συνεργάτες για το έργο τους και τα πολύ 

ικανοποιητικά παραγωγικά αποτελέσματα.  

Στη σύντομη ομιλία του ο  CEO της Generali κ. Πάνος Δημητρίου τόνισε μεταξύ άλλων 

ότι: «Η Generali συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία επιτυγχάνοντας νέα παραγωγικά 

ρεκόρ και το τρέχον έτος. Στο ταξίδι προς ένα πιο σίγουρο μέλλον, η Generali θα έχει 

πάντα συνταξιδιώτες της, εσάς τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Για τον λόγο αυτό, 

με συνέπεια επενδύει όλα τα χρόνια προκειμένου να σας παρέχει τα κατάλληλα 

τεχνολογικά εργαλεία και τις λύσεις για την ενίσχυση των εργασιών σας. Χαιρόμαστε που 

και εσείς επιλέγετε την Generali ως συνοδοιπόρο στην επιχειρηματική σας ανέλιξη. Θα 

είμαστε πάντοτε δίπλα σας για να αναδιαμορφώσουμε μαζί, το αύριο της ελληνικής 

ασφαλιστικής αγοράς». 

Οι Συνεργάτες και τα στελέχη της Generali ανανέωσαν το ραντεβού τους για το επόμενο 

ταξίδι στον Καναδά! 

Φωτό: Ιάκωβος Διζικιρίκης 

 

Ο ΌΜΙΛΟΣ GENERALI 
Η Generali είναι ένας ανεξάρτητος Ιταλικός Όμιλος ασφαλίσεων και διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχείων, με ισχυρή παρουσία παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1831 και συγκαταλέγεται μεταξύ των 

κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών παγκοσμίως, με παρουσία σε 50 χώρες και συνολικά ασφάλιστρα 

που ξεπέρασαν τα 66 δις ευρώ, το 2018. Με 71.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο, και 61 εκατομμύρια 

πελάτες, ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στη Δυτική Ευρώπη και μια ολοένα και πιο σημαντική παρουσία 

στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας. Στρατηγικός στόχος της Generali 

είναι να αποτελεί τον Δια Βίου Εταίρο- Lifetime Partner των πελατών, προσφέροντας καινοτόμες και 

εξατομικευμένες λύσεις. 

 


