Generali Sigorta Acenteleri
Küba’da Buluştu
Mart-Ağustos 2018 dönemini kapsayan 6 aylık kampanya sonucunda
hedefe ulaşan 30 Generali Sigorta acentesi 8-14 Kasım tarihinde
Karayipler’in incisi Küba’da bir araya geldi.
Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde
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gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta, acenteleri için
düzenlediği eğlenceli ve kazançlı kampanyaların yanı sıra seyahat
kampanyaları ile de ezberleri bozuyor. Mart-Ağustos 2018 dönemini
kapsayan

kampanya

sonucunda
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ulaşan

ve

seyahat

kampanyasını kazanan Generali Acenteleri, Küba’da bir araya geldi.
Generali Sigorta'nın CEO’su Maurizio Pescarini, Generali Sigorta’nın
Baş Genel Müdür Yardımcısı Patrick Savre ve Satıştan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Seydi Demir’in ev sahipliğinde gerçekleşen ve 5
gece 7 gün süren buluşmaya 30 acente katıldı.
2.2 milyon nüfusuyla hem Küba’nın hem de Karayipler’in en büyük
şehri olan Havana’daki şehir turuyla başlayan gezinin diğer günlerinde
acenteler; verimli topraklarıyla bilinen yemyeşil Pinar Del Rio ve
Küba’nın Matanzas kentinde yer alan tatil yöresi Varadero’da keyifli
vakit geçirerek, coğrafyanın tarihi, kültürü, yemekleriyle ilgili bilgiler
aldı. Acenteler klasik araçlarla Havana sokaklarında şehir turu attılar.
En anlamlı günlerden olan 10 Kasım’da, Başkent Havana’da yer alan
Ulu Önder Atatürk’ümüzün heykeline çelenk bıraktık ve İstiklal
marşımızı okuduk.
Generali Sigorta’nın Baş Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir:
“Acentelerimizle beraber geçirdiğimiz her gezi bizim için ayrı bir
deneyim. Acente gezilerimiz, Değişik kültürleri keşfetmenin yanında
aramıza yeni katılan acentelerimizin de bizleri tanıması açısından çok
değerli. Beraber geçirdiğimiz zamanlarda acentelerimizin bizlerden
beklentilerini daha net görme fırsatı yakalıyoruz.

Küba gezimizi, acentelerimizin uzun süren kampanya sonunda keyifle
geçirmeleri için hiç bir detayı kaçırmadan planladık. Acentelerimizle,
Küba’nın tarihi, sosyal hayatı ve eğlence hayatını görme fırsatı
yakaladık. Bunun yanında, acenteleriniz için özel olarak kiralanan
katamaran ile Küba’nın muhteşem denizi ve adalarının keyfini çıkardık.
2018 yılında kampanyalara bağlı olarak düzenlediğimiz gezilerimize
2019 yılında da devam edeceğiz. 2019 yılı için kampanya
hazırlıklarımızı bitirdik, Amacımız acentelerimizin kampanyalarla
gelirlerini artırmak aynı zamanda dünyanın farklı lokasyonlarını
beraber keşfetme fırsatı sunacağız.”

Generali Hakkında:
Generali, uluslararası arenada güçlü varlığa sahip, bağımsız bir İtalyan
Gruptur. 1831'de kurulan Generali, dünyanın lider sigortacılarından biri olup,
2017 yılındaki 68 milyar Euro toplam prim geliriyle 60'tan fazla ülkede
faaliyetlerini sürdürmektedir. Grup, dünya genelindeki 71.000 çalışanı ve 57
milyon müşterisiyle, Batı Avrupa'da lider konumda yer alırken, Orta ve Doğu
Avrupa'nın yanı sıra Asya'da da giderek artan bir değerde varlığa sahiptir.
Generali Grubu Corporate Knights 2017 yılı sıralamasında dünyanın en
sürdürülebilir şirketleri arasında yer almıştır. Generali Sigorta A.Ş. ise 150 yılı
aşkın süredir Türkiye'de faaliyet göstermektedir.
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