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H AIG συνεργάζεται με τη LOWE ATHENS 

Αθήνα, 7 ∆εκεμβρίου 2015 – Η AIG αναθέτει στη LOWE ATHENS τον διαφημιστικό της 
λογαριασμό στην Ελλάδα, έπειτα από διερεύνηση της τοπικής διαφημιστικής αγοράς. Στο 
πλαίσιο της συνεργασίας των δυο εταιριών, η LOWE ATHENS θα αναλάβει να σχεδιάσει και 
να υλοποιήσει τις διαφημιστικές καμπάνιες για τα προϊόντα της εταιρίας που διατίθενται μέσω 
του δικτύου των απευθείας πωλήσεων της AIG. 

O κύριος Giuseppe Zorgno, Country Manager Ελλάδας και Κύπρου της AIG σχολίασε 
σχετικά: «Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με τη 
LOWE ATHENS. Είναι η εταιρία που ξεχώρισε για τη στρατηγική της, τη δημιουργικότητα αλλά 
και την εμπειρία της, κατά τη διάρκεια του spec που πραγματοποιήσαμε και είμαι σίγουρος 
πως η συνεργασία μας θα είναι εποικοδομητική και παραγωγική και για τις δυο πλευρές, 
υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της νέας μας στρατηγικής στο direct to consumer».   

Ο CEO της LOWE ATHENS, κ. James Nass, ανέφερε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά 
καλωσορίζουμε την ΑIG στη LOWE ATHENS και την ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που 
μας έδειξε. Στόχος μας, μέσα από τη συνεργασία αυτή, είναι να αναδείξουμε επικοινωνιακά το 
όραμα της AIG, που πραγματικά ξεχωρίζει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.» 

-//- 

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 
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.  
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