
Κυρίες και Κύριοι Καλησπέρα σας, 

Όλοι εμείς που ανήκουμε σε αυτή την Επιθεώρηση, την επιθεώρηση Πειραιά, σας 

ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας, και μας τιμάτε με την παρουσία σας σε αυτή 

την εκδήλωση - Γιορτή μας. 

Όπως γνωρίζετε, πέρυσι δεν πραγματοποιήσαμε για πρώτη φορά εκδήλωση στα 32 μας 

χρόνια. 

Θεωρήσαμε φρονιμότερο, να βοηθήσουμε οικονομικά κάποιες οικογένειες που είχαν 

σημαντικό πρόβλημα. 

Ξέρετε αγαπητοί μου φίλοι ποιο είναι το ίδιον χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της 

επιθεώρησης; 

Η ποιότητα. Ποιότητα σημαίνει πιστότητα. 

Πιστότητα σημαίνει συνέπεια. Αυτό ήταν - είναι και θα είναι το logo μας. 

Ποιότητα - Πιστότητα - Συνέπεια. 

Μια Επιθεώρηση Boutique. 

Μια επιχείρηση boutique. που η ειλικρίνεια - η τιμιότητα και η ποιότητα είναι κορωνίδα 

μας. 

Έτσι, αποδείξαμε και πάλι, παρόλο τις αντίξοες συνθήκες που περάσαμε όλοι το 2013, 

σαν έθνος και σαν αγορά, κατορθώσαμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα που είχαμε και το 

2012. 

Περάσαμε σε παραδόσεις σε πρωτοετή ασφάλιστρα Ζωής τα 700.000 € και πλησιάσαμε 

τα 300.000€ στους Γενικούς κλάδους. 

Ήλθανε στην οικογένεια μας, την Ασφαλιστική, 1400 Νέοι φίλοι - πελάτες  

Εξακολουθούμε να έχουμε 31/12/2013 ένα συνεπές, πιστό και υγιές χαρτοφυλάκιο που 

πλησιάζει τα 9.000.000€. 

Είναι μαζί μας, έχοντας χτίσει στο διηνεκές μια σχέση εμπιστοσύνης, περίπου 15.000 

φίλοι - πελάτες. 

Γι' αυτό η τελευταία 5ετία της κρίσης, μας επηρέασε ελάχιστα. 



Το νέο κανονιστικό πλαίσιο της εποπτικής αρχής της τράπεζας της Ελλάδος, ήταν σε εμάς 

ανέκαθεν λειτουργικός κανόνας μας. 

Υπηρετήσαμε το κοινωνικό σύνολο, δίνοντας προστιθέμενη αξία στο επάγγελμα - 

λειτούργημα του Ασφαλιστικού Συμβούλου, προσφέροντας υπηρεσίες μόνο βάσει 

αναγκών.  

Έτσι τα εξαιρετικά προϊόντα που έχουμε και το ισχυρό brandname της εταιρίας μας, 

αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία.  

Αυτό οφείλεται σε όλους εσάς.  

Οφείλεται στην αξιοπιστία μας και την ποιότητά μας. 

Αγαπητοί μου φίλοι - συνεργάτες και γραμματείς, 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Τώρα λοιπόν που τα δύσκολα εν γένει τα αφήνουμε πίσω μας, έχουμε όλοι μαζί 

δημιουργήσει την βάση για ένα καλύτερο μέλλον. 

Ένα μέλλον, που θα αποδείξει περίτρανα σε όλους μας, ότι ήλθε η ώρα να 

ανταμειφθούμε επάξια για την ποιότητα μας. 

Τώρα που έχουμε μεγαλύτερη υποχρέωση απέναντι στον συνάνθρωπο μας, στον Έλληνα 

της κρίσης. 

Εμπιστευτείτε αγαπητοί φίλοι τις ικανότητες σας, συνεχίστε όπως τόσα χρόνια. 

Να είστε ειλικρινείς με τους πελάτες σας. 

Η ειλικρίνεια και η τιμιότητα ήταν είναι και θα είναι έννοιες ταυτόσημες με όλους μας. 

Είναι η ώρα που η πιστότητα, η δική σας και των πελατών μας, με δεδομένη πάντα την 

ποιότητα, θα μας ωθήσουν και σε ποσότητα. 

Έτσι το 2014 να ξεπεράσουμε σε πρωτοετή ασφάλιστρα ζωής το φράγμα του 1.000.000 

€ και τις 500.000 € στους γενικούς κλάδους. 

Γνωρίζω ότι με την ποιότητα και την πιστότητα που σας διακατέχει, και του χρόνου θα 

γιορτάσουμε όλοι μαζί την επιτυχία της συνέπειας σας. 

  



Σας Ευχαριστώ 

 


