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Στόχος συγγραφής του παρόντος είναι η εκπομπή της διάθεσης να επικοινωνήσουμε υπηρετώντας τις ανάγκες σας. Επιθυμία μας να διατηρήσουμε την περιο-

Ας γνωριστούμε
Πρεμιέρα TV Spot μαζί με τους δημιουργούς
Συνεργασία με την SingleFilms
Ανακαίνιση & Νέα πρόσωπα
Ανασφάλιστα Οχήματα
GC Πράσινη Κάρτα (Q&A)
Φροντίδα Ατυχήματος & Οδική Βοήθεια

δικότητα και το περιεχόμενο σε συχνό και ποιοτικό επίπεδο. Μέσα από το
newsletter μπορείτε να διαβάσετε νέα μας, πληροφορίες, προσφορές που σίγουρα σας ενδιαφέρουν. Ηλεκτρονικοί Δίαυλοι επικοινωνίας:
Facebook page
Google Forms (για προσφορά)
Email
Linkedin company page and account

Ιστοσελίδα (σύντομα κοντά σας, με πολλές εκπλήξεις)

Run Greece Αλεξανδρούπολη

Ας γνωριστούμε
Ονομάζομαι Νασσίμ Σύριος και είμαι Πιστοποιημένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος από την
Τράπεζα της Ελλάδος. Είμαι υπεύθυνος για τα Ασφαλιστικά Γραφεία Νασσίμ Σύριου.
Είμαι 39 ετών, πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής και το πλήρες βιογραφικό μου είναι
διαθέσιμο στο LinkedIn.

Ένα γραφείο με “Ολυμπιακή” ιστορία
Έχω τη τιμή να διαδέχομαι (στο γραφείο) δυο κυρίες που άφησαν το προσωπικό
τους στίγμα. Την κυρία Σοφία Ξενιτίδου και στη συνέχεια την κυρία Βάγια Τζίτζικα. Για τρεις δεκαετίες ο χώρος λειτουργούσε ως το Κατάστημα της ERGO για
την περιοχή του Έβρου και όχι μόνον. Η ιστορία που κρύβουν οι τοίχοι αλλά και
η προσωπική εργασία όσων έχουν περάσει από το γραφείο, καθημερινά επιστρέφει στα πρόσωπα των επισκεπτών, που βλέποντας έναν νέο(!) άνθρωπο δε
διστάζουν να μοιραστούν αμέτρητες ιστορίες που τους έδεσαν με τις κυρίες που
προανέφερα. Ο πήχης έχει τεθεί πανύψηλα και για να τον προσεγγίσω θα πρέπει να καταθέσω σημαντική προσπάθεια.
Το γραφείο μας προσφέρει στους ασφαλισμένους μας προϊόντα αποκλειστικά από την ERGO
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Η ασφαλιστική πρόκληση
Η συγκεκριμένη επαγγελματική πρόκληση με συ-

Πρεμιέρα TV Spot μαζί με τους δημιουρ-

γούς

ναρπάζει και δεν θα περιοριστώ στην αναγνώριση

Τον Ιούνιο του 2015 ανέβηκε στον αέρα το νέο

αυτής αλλά θα περάσω σε πράξεις. Στο χέρι σας

τηλεοπτικό σποτ των γραφείων μας. Παραγωγός

είναι να διαπιστώσετε την διάθεση για εξυπηρέτη-

του ήταν η single films. Μια ημέρα πριν βγει στον

ση, εξατομικευμένες λύσεις. Δεν είναι λίγες οι φο-

τηλεοπτικό αέρα αλλά και στο internet έγινε

ρές που λέω

πρεμιέρα στο SoHo Absolutely Fabulus στην Αλεξανδρούπολη και η ομάδα συνέχισε, αφού έκανε

“εκπτώσεις μόνον στις

πρώτα μια στάση στα γραφεία μας, στο eccen-

τιμές όχι στις υπηρεσίες”

στές του spot ξεκινώντας από τον σκηνοθέτη,

tric. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στους συντελεκειμενογράφο, μακιγιάζ, ηθοποιό και φτάνοντας

- Νασσίμ Σύριος

στον manager του πρόβατου! Από την υποδοχή
κιόλας όλα φάνταζαν τηλεοπτικά, η Βερόνικα και
η Ειρήνη με μια κλακέτα αλλά και bubble wrap

Η σχέση αυτή είναι σχέση εμπιστοσύνης, κάτι που
δε το κερδίζει κάποιος εύκολα. Αυτή είναι μια δεύτερη πρόκληση. Η σχέση του ασφαλιστικού συμβούλου δε τελειώνει με τη σύναψη ενός συμβολαίου αλλά σίγουρα τότε αρχίζουν οι υποχρεώσεις
του. Σας προσκαλώ να λάβετε προσφορά για τις
δικές σας ανάγκες, να μας ρωτήσετε για τις τρέχουσες εκπτώσεις και να εισπράξετε τις συμβουλές
μας, που δεν περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την
ασφάλιση σας στο γραφείο μας! Δοκιμάστε μας,
έχετε μόνον να κερδίσετε.

επάνω τους προσκαλούσαν σε αναμνηστική φωτογραφία τους επισκέπτες και τους έδιναν το
πρόγραμμα. Να πούμε ότι οι φωτογραφίες είναι
από τον κύριο Αλεξούδη Δημήτρη και να τον
ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά. Πλούσιο
φωτογραφικό υλικό στη σελίδα μας στο facebook
και σύντομα στη νέα μας ιστοσελίδα. Ευχαριστούμε και τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια που
μας τίμησαν, εκτός από τις κάμερες και με εκπροσώπους, μιας και αυτοί λάβανε το τηλεοπτικό

προϊόν ώστε να γίνει η σχετική επικοινωνία από
την επόμενη κι ’όλας ημέρα. Δείτε το spot εδώ.
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Συνεργασία με την SingleFilms
Η παραγωγή του τηλεοπτικού μας spot ανατέθηκε στην SingleFilms και το αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι μας δικαιώνει. Ήταν μια ευχάριστη εμπειρία και έγινε αφορμή να γνωρίσουμε τον
τρόπο που δουλεύουν οι επαγγελματίες του είδους. Δείτε πληροφορίες για την SingleFilms
εδώ. Δεν ήταν λίγες οι λεπτομέρειες που χρειάζονταν επιμέλεια και αυτό έγινε με τον καλύτερο τρόπο. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την κυρία Τσουρουγιάννη υπεύθυνη marketing
της ERGO από την Αθήνα. Ο ήχος αλλά και η μουσική παραγωγή που έγινε αποκλειστικά για
εμάς ρυθμίστηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Πέρα από τον επαγγελματισμό οι άνθρωποι ήταν
αυτοί που εκτόξευσαν το αποτέλεσμα καθώς όλοι τους εργάστηκαν σαν να ήταν προσωπικό
τους project. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.

Ανακαίνιση & Νέα πρόσωπα
Το γραφείο μας έχει περάσει σε πλήρη ανακαίνιση χώρου, επίπλων και εξοπλισμού. Σας προσκαλούμε να μας επισκεφτείτε στον ανανεωμένο χώρο.
Επίσης έχουν γίνει αλλαγές στο προσωπικό ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις αυξημένες νέες ανάγκες και τους νέους στόχους. Πιο
συγκεκριμένα έχουμε υποδεχθεί τις κυρίες:
κυρία Γιώτα Παπαδάκη η οποία καλύπτει θέση στην Εξυπηρέτηση Πελατών και την κυρία Όλγα Τσέτσου, ως εκπαιδευόμενη στον τομέα πωλήσεων. Αμφότερες πτυχιούχες και χαμογελαστές. Με λίγα
λόγια έχετε πολλούς λόγους να μας επισκεφτείτε.
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Η ERGO
απορροφά εξ

GC Πράσινη Κάρτα (Q&A)
Ερώτηση : Tι είναι η πράσινη κάρτα ;

ολοκλήρου την

Απάντηση: Η πράσινη κάρτα είναι το διαβατήριο της ασφάλειας σας. Είναι

αύξηση του φόρου

απαραίτητο έγγραφο εάν θέλετε να βγείτε από την χώρα με το όχημα σας.

ασφαλίστρων

Αφορά την κάλυψη του οχήματος σας όταν αυτό κυκλοφορεί εκτός της χώρας
προέλευσής τους και διευκολύνει τις διαδικασίες αποζημίωσης όταν συμβεί
κάποιο ατύχημα. Πρέπει να είναι πράσινη(!) καθώς και εις διπλούν. Μπορεί να
έχει διάρκεια όση και η ασφάλειας σας. Σε περίπτωση που θελήσετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό ζητήσετε την από το γραφείο μας, όπως και σχετικές συμ-

Προϊόντα αποκλειστικά από την ERGO

βουλές χρήσης. Προσοχή η πράσινη κάρτα αποτελεί επίσημο συνοδευτικό
έγγραφο και πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος σας.

Run Greece Αλεξανδρούπολη

Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνω αν εμπλακώ σε ένα ατύχημα με όχημα με ξένες
πινακίδες ;
Απάντηση:
1. Καλέστε την Τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα.
2. Φροντίστε να σημειώσετε σωστά τον αριθμό κυκλοφορίας του αλλοδαπού
οχήματος και την χώρα προέλευσής του
3. Σημειώστε οπωσδήποτε την μάρκα και τον τύπο του αλλοδαπού αυτοκινήτου
4. Ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό την πράσινη κάρτα του ή το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του. Αν υπάρχει δυνατότητα φωτοτυπήστε την πράσινη κάρτα ή
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή κόψτε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας ή της
συνοριακής ασφάλισης. Σαν έσχατη λύση κάντε χρήση του κινητού σας τηλεφώνου και φωτογραφήστε την ολόκληρη. Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλι-

Δώρο η
Εγγραφή

Στις 27.8.2015 η Αλεξανδρούπολη υποδέχεται το Run Greece και το γραφείο μας θα είναι

εκεί μαζί με στελέχη της ERGO, επίσημους χορηγούς του
ΣΕΓΑΣ. Για την επίσημη ιστοσελίδα του Run Greece κάντε κλικ εδώ.
Προσφορά του γραφείου μας: σε όλες τις ετήσιες ανανεώσεις του
Αυγούστου δώρο η εγγραφή στο Run Greece. Επιπλέον εγγραφές
και πληροφορίες, μπορείτε να κάνετε στα γραφεία του ΜΓΣ Εθνικού Αλεξανδρούπολης.

στηρίου συμβολαίου, αντιγράψτε το όνομα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, τον αριθμό συμβολαίου και ημερομηνίες ισχύος
5. Ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό να συμπληρώσετε την φιλική δήλωση
ατυχήματος. Είναι πολύ πιθανόν να διαθέτει και εκείνος μία παρόμοια στην
δική του γλώσσα. Παρότι δεν μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρία σας να
αναλάβει την πληρωμή της ζημίας, η φιλική δήλωση θα σας βοηθήσει στον
διακανονισμό του ατυχήματος
Καλό σας ταξίδι

Ανασφάλιστα Οχήματα
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Φροντίδα Ατυχήματος & Οδική Βοήθεια

801 11 99000 από σταθερό
210 6504022 από κινητό
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