συνέδρια
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δύναμή μας εσείς!
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[

«Κέντρο της προσοχής μας ήταν και θα είναι πάντα

ο συνεργάτης», τόνισε ο πρόεδρος της Mega Brokers,
κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου της εταιρίας, στο πλαίσιο της
οποίας βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι συνεργάτες της.

]

Τάσος Χατζηθεοδοσίου

Γιάννης Τσιρώνης

Άννα Καραμανλή

Ανδρέας Λοβέρδος

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και Σταύρος Θεοδωράκης

Με περισσότερους από 700 συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο της Mega Brokers την
Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 στο κέντρο διασκέδασης «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ», το οποίο και προλόγισε ο
πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών κ.
Δημήτρης Μαζαράκης, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του, αναγνωρίζοντας την επιτυχή πορεία
της εταιρίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Ανακοινώσεις για νέα ιδιόκτητα γραφεία, νέους
συνεργάτες, νέους στόχους, δραστηριότητες
στην Υγεία και σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη
εργασιών περιέβαλαν το Συνέδριο, στο οποίο
βραβεύτηκαν 30 συνεργάτες.
Πολιτικοί, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων,
ασφαλιστικών εταιριών, του κλαδικού Τύπου και
συνεργάτες της Mega Brokers από τη Νότιο Ελλάδα παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, η οποία λόγω
συμμετοχών βρίσκεται πάντοτε στις κορυφαίες
εκδηλώσεις της ασφαλιστικής αγοράς, ενώ προβλήθηκε και από την τηλεόραση του Alpha.
Τους παρευρισκόμενους χαιρέτισαν ο πρόεδρος
της εταιρίας κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος
έδωσε στίγμα περαιτέρω ανόδου ασφαλιστικών
εργασιών, λέγοντας ότι «είναι η καλύτερη όλων
των εποχών», ο εμπορικός διευθυντής κ. Τάσος
Χατζηθεοδοσίου, που εστίασε στους νέους στόχους, στο πώς θα προστεθεί αξία στους συνεργάτες και στο στόχο δημιουργίας ενός πιο μεγάλου και ποιοτικού χαρτοφυλακίου», καθώς και ο
διευθυντής Κλάδου Ζωής κ. Ιωάννης Παππάς, που
προανήγγειλε πώς «η επόμενη μέρα για τον Κλάδο
ΖΩΗΣ στη Mega Brokers έρχεται».

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου κατά τον χαιρετισμό του μεταξύ άλλων επεσήμανε πως η εταιρία
κατέκτησε την πρώτη θέση για 7η συνεχή χρονιά,
χάρη στους άξιους συνεργάτες της, αλλά και στη
στοχευμένη ανάπτυξή της σε τομείς ιδιαίτερα
επίκαιρους, όπως είναι η υγεία και η αστική ευθύνη. Αναφερόμενος στην επιτυχημένη πορεία
της Mega Brokers, είπε χαρακτηριστικά: «όλα
αυτά κατακτήθηκαν με πείσμα, δυνατή άποψη,
επιχειρήματα και αφοσίωση. Και φυσικά με πολύ
σκληρή δουλειά, στην οποία πάντοτε είναι μεταμφιεσμένες οι ευκαιρίες, γι’ αυτό οι άνθρωποι δεν
τις αναγνωρίζουν. Και αυτό το πιστεύουμε 100%,
αφού καταφέραμε στα τελευταία χρόνια της
ύφεσης να αυξήσουμε τον τζίρο μας κατά 50%.
Δεν είναι τυχαίο που 24 χρόνια τώρα είμαστε μια
υγιέστατη επιχείρηση μόνο με κέρδη.» Τέλος ο
κ. Χατζηθεοδοσίου ανακοίνωσε ότι τα κεντρικά
γραφεία της Mega Brokers σύντομα θα μεταφερθούν στο νέο ιδιόκτητο κτήριο της εταιρίας, καθώς οι εργασίες ολοκληρώνονται.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Νίκος Υποφάντης, ενώ τις βραβεύσεις των συνεργατών η διευθύντρια Πωλήσεων κα Ιφιγένεια Τσακίρη.
Με θετική προσέγγιση λόγω μακράς - εκτός πολιτικής - γνωριμίας με τον πρόεδρο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου χαιρέτισαν το Συνέδριο οι παριστάμενοι
πολιτικοί και συγκεκριμένα: ο επικεφαλής του
«Ποταμιού» κ. Σταυρός Θεοδωράκης (συμμαθητής του κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου), ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτης Κου-
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Αναμνηστική φωτογραφία όλων των βραβευθέντων.

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
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συνέδρια

Γ. Χατζηθεοδοσίου, Δημήτρης
Μαζαράκης, Αγγελική Καρβούνη, Ι.
Παππάς.

Γ. Χατζηθεοδοσίου, Μηνάς
Μπόγρης, Θεόδωρος Κοκκάλας,
Γραφείο ΚΥΡΟΣ Ο.Ε., Τάσος
Χατζηθεοδοσίου.
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Γ. Χατζηθεοδοσίου, Θεανώ
Ντούρου, Ξανθή Ντούρου,
Ηρακλής Δασκαλόπουλος, Τ.
Χατζηθεοδοσίου.
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Γ. Χατζηθεοδοσίου, Αλεξάνδρα
Χατζηθεοδοσίου, Παναγιώτης
Μπούκας, Γιώργος Παπαχρήστος,
Γιάννης Καντώρος, Μ.
Κασκαντάμης.

Γ. Χατζηθεοδοσίου, Παναγιώτης
Σταυρόπουλος, Δημήτρης
Ζορμπάς, Πάρης Καβαρνός.

Γ. Χατζηθεοδοσίου, Δάβου
Σταματίνα, Νίκος Μακρόπουλος, Π.
Καβαρνός.

Ι. Χατζηθεοδοσίου, ΠΑΡΟΝ
ΕΠΕ (Χριστίνα Φυτέα), Κων/νος
Μίχαλος, Π. Καβαρνός.

Γ. Χατζηθεοδοσίου, Giuseppe
Zorgno, Αναστάσιος Κυριακούλης,
Γεώργιος Πέννας, Μ. Κασκαντάμης.

Γ. Χατζηθεοδοσίου, Πλούταρχος
Αθανασιάδης, Λεωνίδας Σίδερης,
Τ. Χατζηθεοδοσίου.

Γ. Χατζηθεοδοσίου, Κέντρο
Ασφάλισης Μ. ΙΚΕ, Κάρολος Σαΐας,
ASSURANCE INTERNATIONAL
BROKERS ΙΚΕ, Π. Καβαρνός.

Γ. Χατζηθεοδοσίου, Νίκος
Μπαμπαλέτσος, Νάντια
Σταυρογιάννη, Ιώαννης Παππάς.

Generali, Κάρολος Σαΐας Interasco, Νικόλαος
Μακρόπουλος Ευρώπη, Νάντια Σταυρογιάννη
DAS, Σταύρος Κωνσταντάς Εθνική, Δημήτρης
Ζορμπάς Συνεταιριστική, Μάριος Μήτρος Prime,
Νικόλαος Σακελλαρίου AXA, Λ. Σίδερης Eurolife,
Γιώργος Παρισάκης Μινέττα, Τέλης Μπάρδης
Ατλαντική Ένωση, Γ. Ταμπακάκης Υδρόγειος, Π.
Τσίπρας Ιντερσαλόνικα, Αναστάσιος Μάρκου
Δύναμις, Δ. Παρλαμάς Ευρωπαϊκή Πίστη. Επίσης
παραβρέθηκαν στελέχη από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση
του Νέου Διαγωνισμού Πωλήσεων 2017-2018 στη
μαγευτική Σκωτία, ενώ συνεργάτες, εκπρόσωποι
των ασφαλιστικών εταιριών και το προσωπικό της
εταιρίας διασκέδασε με το μουσικό πρόγραμμα
του Γιάννη Πλούταρχου και της Πέγκυς Ζήνα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δυναμική παρουσία και στη Βόρεια Ελλάδα
Με μεγάλη συμμετοχή ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και εκπροσώπων των ασφαλιστικών εταιριών,
η Mega Brokers Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησε για δεύτερη χρονιά το Συνέδριό της στη Θεσσαλονίκη. Απονεμήθηκαν βραβεία διάκρισης στους συνεργάτες, ανακοινώθηκε ο νέος διαγωνισμός πωλήσεων και παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός ανάπτυξής της για το επόμενο διάστημα.
Ενθουσιασμός και αισιοδοξία για το μέλλον, που επιβεβαίωσαν τη δυναμική της Mega Brokers και στη
Βόρεια Ελλάδα, πλαισίωσαν την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου
στη μουσική σκηνή STAGE LIVE, με συντονιστές τη διευθύντρια Πωλήσεων της εταιρίας, κα Ιφιγένεια
Τσακίρη και τον διευθυντή Βορείου Ελλάδος, κ. Αχιλλέα Καρανατσίδη.
Γ. Χατζηθεοδοσίου, Νίκος
Παρουσία
250 συνεργατών
Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι «η Mega
Καρατζάς, Τέλης
Μπάρδης, Ι. από τη
Γ. Χατζηθεοδοσίου, Χρήστος
Brokers
για
7η
συνεχόμενη
χρονιά
βρίσκεται
στην 1η θέση της αγοράς. Παραμένει στην κορυφή ως η
Παππάς.
Τσιτσέλης, Ι. Παππάς.
μεγαλύτερη μεσιτική εταιρία και συνεχίζει σταθερά σε μια πορεία που έχει χαράξει ακόμη πιο δυναμικά
και για το 2017. Επενδύοντας στην τεχνολογία, βάζοντας θεμέλια στη διά βίου εκπαίδευση των συνεργατών της δημιουργεί μηχανισμούς, αξιοποιεί την τεχνολογία και υιοθετεί την ταχύτητα».
Ο κ. Τάσος Χατζηθεοδοσίου, εμπορικός διευθυντής της εταιρίας, ενημέρωσε για όλες τις εσωτερικές
αλλαγές και την αναδιοργάνωση της εταιρίας - που ολοκληρώθηκαν το 2016 - και αναφέρθηκε στον
στρατηγικό σχεδιασμό για το 2017. Ο κ. Μιχάλης Κασκαντάμης, γενικός διευθυντής της εταιρίας, αναφέρθηκε στην αύξηση της παραγωγής της εταιρίας κατά 13% και στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
για τη Mega Brokers στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια λειτουργίας της έχει
καταφέρει και έχει αγγίξει τα 4.500.000€ σε καθαρά εισπραγμένα ασφάλιστρα.
Συνολικά βραβεύτηκαν 18 συνεργάτες από τη Βόρεια Ελλάδα για τα εξαιρετικά παραγωγικά αποτελέσματα του 2016 σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι οποίοι παρέλαβαν το βραβείο τους και καταχειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκόμενους.
Οι ασφαλιστικές εταιρίες είχαν επίσης δυναμική παρουσία και πλήθος εκπροσώπων που χαιρέτησαν
την εκδήλωση. Μεταξύ άλλων παρέστησαν οι κ.κ. Χρ. Κάτσιος (Groupama Ασφαλιστική), Στ. Τσαούσης
(ERGO Hellas), Αντ. Παπαδόπουλος (AIG), Κων. Σεμερτζόγλου (Groupama Ασφαλιστική), Θ. Ζαχαρόπουλος (Interasco), Λ. Σίδερης (Eurolife ERB), Μ. Μοσχονάς (Interamerican), Στ. Στυλιανίδης (Generali),
Κ. Σολωμίδης (Συνεταιριστική), Στ. Δουλγέρης (Ατλαντική Ένωση), Σ. Παπαδόπουλος (Prime Ασφαλιστική), Αν. Αρβανιτάκης (DAS Hellas), Χρ. Στασινός (Δύναμις), Σ. Βαχαρακίδου (Εθνική Ασφαλιστική) και
▲
πλήθος άλλων διακεκριμένων στελεχών των ασφαλιστικών εταιριών Βορείου Ελλάδος.
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Ιφιγένεια Τσακίρη, Ευαγγελία
Πέππα, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου,
Λευτέρης Γεωργίου, Χρήστος
Κάτσιος, Θεοδώρα Κάτρη, Μιχάλης
Κασκαντάμης.

ρουμπλής (συντοπίτης του κ. Χατζηθεοδοσίου), ο
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Ιωάννης Τσιρώνης (συνεργάτης ασφαλιστής
της Mega Brokers προ 15ετίας), η κυρία Άννα Καραμανλή από τη «Νέα Δημοκρατία» και ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος από τη «Δημοκρατική Συμπαράταξη». Επίσης, με την παρουσία τους τίμησαν και
χαιρέτισαν το Συνέδριο οι πρόεδροι συλλογικών
φορέων εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα της ΚΕΕΕ κ. Κ. Μίχαλος, της
ΕΣΕΕ κ. Β. Κορκίδης, της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καβαθάς και
του ΒΕΑ κ. Π. Ραβάνης.
Καθολική ήταν η συμμετοχή εκπροσώπων της
Ιδιωτικής Ασφάλισης που τίμησαν το Συνέδριο και συγκεκριμένα: Δημήτρης Μαζαράκης
MetLife, Χρήστος Κάτσιος Groupama, Γιάννης
Καντώρος Interamerican, Θεόδωρος Κοκκάλας
Ergo, Giuseppe Zorgno AIG, Πάνος Δημητρίου
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