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Αγαπητοί Συνεργάτες,

Από το 1989, που ξεκινήσαμε να δραστηριοποιούμαστε στην Ασφαλιστική 
Αγορά δεν έχουμε σταματήσει να καινοτομούμε, να δημιουργούμε αξία 
στους συνεργάτες μας και τους ασφαλισμένους μας και να δείχνουμε το 
δρόμο για το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.  

Η Mega Brokers είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε από τα στελέχη της 
και τους συνεργάτες της που πίστεψαν στο επάγγελμα του Ασφαλιστή, 
στη φιλοσοφία της εταιρείας και στο όραμα του ιδρυτή της για παροχή 
κορυφαίων ασφαλιστικών υπηρεσιών στους πελάτες μας αλλά και για την 
προστιθέμενη αξία που φέρνουν οι συνέργειες και η ένωση των δυνάμεων 
με τους συνεργάτες μας.  

Από τη δημιουργία της εταιρείας, η Mega Brokers αναπτύχθηκε και σήμερα 
έχει ένα ισχυρό Πανελλαδικό αποτύπωμα στην ασφαλιστική αγορά 
και την επιχειρηματική κοινότητα. Είμαστε υπερήφανοι που 32 χρόνια 
μετά ηγούμαστε της αγοράς και επενδύουμε στα ανταγωνιστικά μας 
πλεονεκτήματα που παραμένουν ισχυρά παρά τις εκάστοτε προσπάθειες 
εσωτερικού και εξωτερικού ανταγωνισμού να κερδίσουν μερίδιο αγοράς.  

Επίσης είμαστε διπλά υπερήφανοι γιατί βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση 
χωρίς να προδώσουμε τις αρχές μας, χωρίς να παρεκκλίνουμε από τις 
υποσχέσεις μας και χωρίς να απογοητεύσουμε όσους μας εμπιστεύτηκαν. 
Με σεβασμό στους πελάτες μας, στο λειτούργημα της Ασφαλιστικής 
Διαμεσολάβησης, στις ασφαλιστικές εταιρείες και τους προμηθευτές που 
συνεργαζόμαστε αλλά και τις ανθρώπινες αξίες, κτίσαμε ένα οικοσύστημα 
μέσα στο οποίο μαζί με την εταιρεία, ανθίζουν και οι συνεργάτες της. 
Οικονομικά, προσωπικά και εκπαιδευτικά αποδεικνύουμε στην πράξη την 
αμφίδρομη σχέση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της Mega Brokers.   

Για όσα περάσαμε μαζί μέχρι σήμερα, για τα ξενύχτια, τις θυσίες και τις 
δύσκολες συνθήκες που ζήσαμε στα 2 δύσκολα χρόνια πανδημίας που 
έχουμε διανύσει, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και να 
δεσμευτώ ότι το μέλλον της εταιρείας διαγράφεται λαμπρό χάρις εσάς. 
Χάρις την αφοσίωσή σας, το πείσμα σας και τις φιλοδοξίες σας.
 
Δικαίως λοιπόν η Mega Brokers έχει δημιουργήσει ένα στιβαρό όνομα 
στην αγορά, με ακλόνητες σχέσεις συνεργασίας και διάφανη, ίση προς 
όλους πολιτική που την καθιστά ένα από τα θετικότερα κύτταρα του 
κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούμαστε.     

Είμαι σίγουρος πως η χρονιά που ανατέλλει θα είναι μια καλύτερη χρονιά 
σε κάθε επίπεδο. Είναι στο χέρι μας!


