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Η AIG ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΓΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
Συνέχιση της συνεργασίας του Private Client Group της AIG με το Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης για σειρά ομιλιών με θέμα τη σύγχρονη τέχνη
ΑΘΗΝΑ, 13 Οκτωβρίου 2015 – Το Private Client Group της AIG στήριξε το Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, χορηγώντας μια σειρά διαλέξεων με
θεματικό άξονα τη σύγχρονη τέχνη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του
έτους, σε επιμέλεια της Συμβούλου Σύγχρονης Τέχνης, Αφροδίτης Γκόνου.
Η πρώτη προσκεκλημένη του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης ήταν η Alia Al Senussi,
Πρόεδρος της Tate Young Patrons και εκπρόσωπος του Συμβουλίου Υποστηρικτών της
Tate, σε μια ομιλία με θέμα «Τέχνη και Χορηγίες: Νέα Παγκόσμια Μοντέλα», η οποία
πραγματοποιήθηκε τον Μάιο. Η δεύτερη ομιλία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο με
καλεσμένο ομιλητή τον Chris Dercon, ∆ιευθυντή της Tate Modern Gallery, με θέμα «Το
Μουσείο του Μέλλοντος».
Η συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης πραγματοποιείται για δεύτερο χρόνο
στο πλαίσιο υποστήριξης πρωτοβουλιών για την τέχνη που υλοποιεί το Private Client
Group, το ασφαλιστικό πρόγραμμα της AIG για ιδιώτες με περιουσιακά στοιχεία υψηλής
αξίας. Το Private Client Group προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για ασφάλιση ιδιωτικών
συλλογών, κατοικιών, σκαφών και αυτοκινήτων σε κατά παντός κινδύνου βάση, με
καλύψεις και υπηρεσίες πέραν των συνηθισμένων της αγοράς.

Η κα Σωτηρία Μαράκη, Personal Property Manager, South Zone EMEA, AIG, σχολίασε
σχετικά: «Για την AIG το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης έχει εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα
σημαντικό συνεργάτη. Θαυμάζουμε το έργο που επιτελεί και είναι μεγάλη μας χαρά αλλά
και τιμή να συνδέσουμε το όνομά μας με τη σειρά ομιλιών που διοργανώνει για τη
σύγχρονη τέχνη, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στο κοινό του να γνωρίσει καλύτερα το
Private Client Group και τις υπηρεσίες του.»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ AIG
Η American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός
που εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες και δικαιοδοσίες. Οι εταιρίες της AIG
εξυπηρετούν επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες μέσα από ένα από τα πλέον εκτεταμένα δίκτυα
γενικών ασφαλίσεων παγκοσμίως. Επιπλέον, οι εταιρίες της AIG είναι από τους κορυφαίους
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ασφαλιστές ζωής και συνταξιοδότησης στις ΗΠΑ. Η AIG είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια της Νέας
Υόρκης και του Τόκυο.
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την AIG μπορείτε να βρείτε στο www.aig.com.gr | YouTube:
www.youtube.com/aig και www.youtube.com/aiggreece | Facebook: www.facebook.com/aig.greece | Twitter:
@AIGemea | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig
H AIG είναι η εμπορική ονομασία των παγκόσμιων ασφαλιστικών υπηρεσιών της AIG Inc. που
καλύπτει τους κλάδους περιουσίας, αστικής ευθύνης, ζωής και συνταξιοδότησης καθώς και τις γενικές
ασφαλίσεις του ομίλου American International Group, Inc. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες
παρέχονται από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες του American International Group, Inc. και
ενδέχεται να μην διατίθενται σε κάθε χώρα. Οι καλύψεις διέπονται από τους όρους και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ασφαλιστήριο. Μη ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα
ενδέχεται να παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Τα ασφαλιστικά προϊόντα ενδέχεται να
παρέχονται από συνδεδεμένες ή µη συνδεδεμένες εταιρίες. Στην Ευρώπη, η κύρια ασφαλιστική
εταιρία είναι η AIG Europe Limited.

