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ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ – 15 Ιανουαρίου 2013 –  Τη στρατηγική της για το 2013 παρουσίασε η AIG 

Ελλάς Α.Ε, µε στόχο τη συνέχιση της επιτυχηµένης πορείας της εταιρίας στην ελληνική 

αγορά. Όπως ανακοίνωσε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, κ. Giuseppe Zorgno, η στρατηγική 

της AIG για το 2013 βασίζεται σε πέντε πυλώνες:  

• Πελατοκεντρική Προσέγγιση:  µε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες ιδιωτών κι επιχειρήσεων, η εταιρία θα βρίσκεται 

ακόµη πιο κοντά σε συνεργάτες και ασφαλισµένους. 

• Βιώσιµη Κερδοφορία: επένδυση σε ποιοτικές και αποδοτικές σχέσεις 

συνεργασίας, ώστε να παρέχει ακόµη µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία στην 

ασφαλιστική αγορά. 

• Ανθρώπινο ∆υναµικό: επένδυση στην επιλογή των καταλληλότερων στελεχών, 

τον εντοπισµό και την ανάπτυξη των ταλέντων, τη διαρκή εκπαίδευση και τις 

ευκαιρίες εξέλιξης στην καριέρα τους. 

• Εταιρική ∆ιακυβέρνηση: µε αυστηρή εποπτεία σε Ευρώπη και Ελλάδα, η 

εταιρία θα εξακολουθήσει να εφαρµόζει τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης 

κινδύνων για να προσφέρει αξιοπιστία και φερεγγυότητα. 

• Λειτουργική Απόδοση: µε διαρκή βελτίωση των διαδικασιών και σηµαντική 

επένδυση στην τεχνολογία, η AIG φιλοδοξεί να εξυπηρετεί ακόµη πιο αποδοτικά 

τους συνεργάτες και τους ασφαλισµένους της. 

 

Η νέα στρατηγική της εταιρίας σηµατοδοτεί και το νέο κεφάλαιο που έχει ξεκινήσει µε 

την αλλαγή της ονοµασίας της σε AIG. Υπενθυµίζεται ότι η διαδικασία αυτή 

ολοκληρώθηκε σε παγκόσµιο επίπεδο στο τέλος του 2012 και στην Ελλάδα στις 5 

∆εκεµβρίου 2012. Η µετονοµασία αλλά και η νέα εταιρική ταυτότητα της AIG 

συµβολίζουν την πλήρη ανάκαµψη του Οµίλου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του.  

 

Ο κ. Giuseppe Zorgno, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της AIG Ελλάς Α.Ε. σχολίασε σχετικά: 

«Το όνοµα της AIG επέστρεψε τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο όσο και στην ελληνική αγορά. 

Ο Όµιλός µας έχει επιτύχει µια µοναδική ανάκαµψη την οποία γιορτάζουµε παγκοσµίως. 

Ξεκινάµε το νέο έτος µε το νέο µας όνοµα και µια στρατηγική που θα µας επιτρέψει να 

συνεχίσουµε την επιτυχηµένη πορεία µας στην ελληνική αγορά, µε φερεγγυότητα, 

καινοτοµία, ισχυρές συνεργασίες και υψηλή κερδοφορία.»
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Η American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισµός που εξυπηρετεί 
πελάτες σε περισσότερες από 130 χώρες. 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 ασφαλιστές ζωής και συνταξιοδότησης στις ΗΠΑ. Η AIG είναι εισηγµένη στα Χρηµατιστήρια της 
Νέας Υόρκης και του Τόκυο.  
 
Στην Ελλάδα, η AIG αποτελεί ένα διαχρονικά σταθερό και φερέγγυο ασφαλιστικό οργανισµό αλλά και ένα βραβευµένο 
εργασιακό περιβάλλον, µε ιστορία που µετρά πολλές δεκαετίες. 
 
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. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το site µας στη διεύθυνση 
www.aig.com.gr. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µας παρέχονται από θυγατρικές εταιρίες του οµίλου American 
International Group, Inc. Στην Ευρώπη, η κάλυψη παρέχεται από την AIG Europe Limited.  
 
 


