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AIG: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-LEARNING ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ, 25 Απριλίου 2013 – Στην ηλεκτρονική εκπαίδευση του δικτύου των
συνεργατών της επενδύει η AIG στην Ελλάδα, µέσα από την πλατφόρµα ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης (e-learning) που παρουσίασε αυτή την εβδοµάδα. Το πρόγραµµα e-learning
συµπληρώνει την επιτυχηµένη πορεία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων της AIG που
µετρούν ήδη δέκα χρόνια.
Μέσω του e-learning η AIG διαθέτει µία σειρά διαδραστικών εκπαιδευτικών σεµιναρίων
στο δίκτυο των συνεργατών της που αριθµεί πάνω από 1300 ασφαλιστικούς
διαµεσολαβούντες. Τα σεµινάρια εστιάζουν στα πλεονεκτήµατα και τα χαρακτηριστικά
των προϊόντων της AIG, τη διαχείριση απαιτήσεων, αλλά και τις διαδικασίες έκδοσης
συµβολαίων.
Το πρώτο διαθέσιµο σεµινάριο αφορά στο πρόγραµµα ασφάλισης αυτοκινήτου ενώ µέσα
στο έτος θα ακολουθήσουν επιπλέον σεµινάρια για την ασφάλιση τόσο των προσωπικών
όσο και των επιχειρηµατικών κινδύνων.
Ο κ. Αντώνης Παπαδόπουλος, Εµπορικός ∆ιευθυντής της AIG σχολίασε σχετικά: «Ένας
από τους άξονες της στρατηγικής µας είναι να προσφέρουµε στο δίκτυο των συνεργατών
µας τα κατάλληλα εργαλεία για να αναπτύξουν το χαρτοφυλάκιό τους. Η επιτυχία που έχουν
µέχρι στιγµής τα εκπαιδευτικά µας προγράµµατα υπέδειξε πως έπρεπε να επενδύσουµε
περαιτέρω σε αυτήν την πρωτοβουλία εκµεταλλευόµενοι τη σύγχρονη τεχνολογία. Μέσω του
e-learning κάθε συνεργάτης µας, ανεξαρτήτως του τόπου διαµονής του, µπορεί ανά πάσα
στιγµή να έχει πρόσβαση σε µία σειρά εξαιρετικά χρήσιµων εκπαιδευτικών και πωλησιακών
εργαλείων.»
Η American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισµός που εξυπηρετεί
πελάτες σε περισσότερες από 130 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.
Στην Ελλάδα, η AIG αποτελεί ένα διαχρονικά σταθερό και φερέγγυο ασφαλιστικό οργανισµό αλλά και ένα βραβευµένο
εργασιακό περιβάλλον, µε ιστορία που µετρά πολλές δεκαετίες.
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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.

