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Η ΑΙG βραβεύτηκε στα e-volution Awards
Αθήνα, 18 ∆εκεμβρίου 2015 – Η AIG απέσπασε το βραβείο Silver Award στην κατηγόρια
“Redesign – Relaunch”, στη διοργάνωση Lighthouse e-volution awards 2016, που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 ∆εκεμβρίου 2015 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Στο θεσμό e-volution awards, που διοργανώθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά,
συμμετείχαν πάνω από 260 εταιρίες, οι οποίες διακρίθηκαν σε διαφορετικές κατηγορίες
βραβείων. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών της
ελληνικής αγοράς στο ηλεκτρονικό εμπόριο και επιχειρείν, σε σχέση με τα αποτελέσματα, την
ποιότητα των έργων αλλά και την καινοτομία και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.
Ο κύριος Μάνος Χειράκης, Head of Direct Marketing της AIG ανέφερε σχετικά: «Σε ένα άκρως
απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως είναι ο τομέας της online ασφάλισης
αυτοκινήτου, οφείλεις να επενδύεις και να εξελίσσεσαι συνεχώς. Είμαστε ιδιαίτερα
ικανοποιημένοι με την απόκτηση του συγκεκριμένου βραβείου, το οποίο μας γεμίζει εκτός
από χαρά και υπευθυνότητα για τη συνέχεια, εκσυγχρονίζοντας τις διαδικασίες μας με στόχο
να γίνουμε πιο αποδοτικοί και γρήγοροι στην εξυπηρέτηση μας.»
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Σχετικά 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 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
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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.

