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Η AIG Running Team στον 32ο Μαραθώνιο της Αθήνας

ΑΘΗΝΑ, 28 Νοεµβρίου 2014 – Η AIG έλαβε µέρος για ακόµη µια χρονιά στο σηµαντικότερο
ο
δροµικό γεγονός της πόλης, τον 32 Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καθώς και στους
αγώνες δρόµου των 5 και 10 χλµ, συµµετέχοντας µαζί µε χιλιάδες δροµείς στη µεγαλύτερη
γιορτή του Κλασικού Αθλητισµού.
Με στόχο την ενίσχυση του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισµού ειδικής µέριµνας και προστασίας
µητέρας και παιδιού, η «Κιβωτός του Κόσµου», η AIG running team που αποτελείται από
εργαζόµενους, συνεργάτες και φίλους της AIG, συµµετείχε και φέτος στον Μαραθώνιο της
Αθήνας και ενίσχυσε χρηµατικά το πολύτιµο έργο που επιτελεί εδώ και χρόνια ο γνωστός
οργανισµός.
Φορώντας την επίσηµη εµφάνιση της AIG 104 δροµείς από Ελλάδα, Κύπρο και Η.Π.Α.
έδωσαν για µια ακόµα φορά δυναµικό παρών και ανέδειξαν µέσα από τον αθλητισµό την αξία
της προσπάθειας και της συµµετοχής. Για κάθε δροµέα που συµµετείχε σε έναν από τους
τρεις αγώνες, η AIG ενίσχυσε χρηµατικά το έργο της «Κιβωτού του Κόσµου»,
συγκεντρώνοντας συνολικά το ποσό των €4,500 το οποίο και απέδωσε στον οργανισµό.
Ο κος Giuseppe Zorgno, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της AIG Ελλάς Α.Ε. ανέφερε σχετικά: «Είναι
ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπουµε να αυξάνει η συµµετοχή των ανθρώπων της AIG στον
Μαραθώνιο της Αθήνας. Παράλληλα, είναι πολύ σηµαντικό για όλους µας να συµβάλουµε, µε
τον δικό µας τρόπο, στο έργο της «Κιβωτού του Κόσµου». Η θέληση, η προσπάθεια και η
επιµονή που απαιτούνται για τη συµµετοχή σε µια τέτοια διοργάνωση είναι κυρίαρχα στοιχεία
στη φιλοσοφία της AIG και χαίροµαι που για µια ακόµη φορά αποδείξαµε πως αυτά τα στοιχεία
µας χαρακτηρίζουν.»

Σχετικά µε την AIG:
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.

