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ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ AIG ΣΤΟΝ 31
Ο
 ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 
 

ΑΘΗΝΑ, 26 Νοεµβρίου 2013 – Στον 31
ο
 Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών και τους Αγώνες 

∆ρόµου 5 και 10 χλµ. συµµετείχαν οι εργαζόµενοι της AIG στην Ελλάδα και την Κύπρο, µε 

στόχο την ενίσχυση του έργου της «Κιβωτού του Κόσµου». 

 

Φορώντας την εµφάνιση της AIG και µε µήνυµα «Bring on Finish Lines», 79 εργαζόµενοι 

συµµετείχαν στον Μαραθώνιο και τους δυο αγώνες δρόµου, καλύπτοντας συνολική 

απόσταση 579,4 χιλιοµέτρων. Για κάθε χιλιόµετρο που διένυσε κάθε µέλος της «AIG 

Running Team» η εταιρία ενίσχυσε χρηµατικά το έργο της «Κιβωτού του Κόσµου», του 

γνωστού µη κερδοσκοπικού οργανισµού που δραστηριοποιείται στη µέριµνα µητέρας και 

παιδιού. 

 

Η συνεισφορά της AIG στην «Κιβωτό του Κόσµου» δεν περιορίστηκε ωστόσο στη 

χρηµατική δωρεά, καθώς οι εργαζόµενοι ανέλαβαν εθελοντικά τον ελαιοχρωµατισµό και 

τη διακόσµηση του Νηπιαγωγείου του Οργανισµού, το οποίο φιλοξενεί καθηµερινά 40 

παιδιά.  

 

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

«Η συµµετοχή των εργαζοµένων της AIG στον 31
ο
 Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών καθώς 

και ο εθελοντικός ελαιοχρωµατισµός του Νηπιαγωγείου της «Κιβωτού του Κόσµου» 

αναδεικνύουν τα χαρίσµατα των ανθρώπων µας: θέληση, αντοχή, επιµονή αλλά και 

αλληλεγγύη. Είναι ιδιαίτερα µεγάλη τιµή για την εταιρία το γεγονός πως σχεδόν ο ένας 

στους τρεις εργαζοµένους στην Ελλάδα συµµετείχε στις δύο αυτές ενέργειες, ενώ η οµάδα 

µας ενισχύθηκε µε συναδέλφους από το γραφείο µας στην Κύπρο. Στην AIG λέµε πως 

«Μαζί Είµαστε πιο ∆υνατοί»: Μαζί µπορούµε να πάµε πιο µακριά και να συνεισφέρουµε τα 

µέγιστα». 

 

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. 
 
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.  
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