Generali,
çalışanlarıyla Kıbrıs’ta buluştu.
Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde
gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta’nın çalışanları
Kıbrıs’ta bir araya geldi. Generali Grubu’nun 2021 stratejisi
doğrultusunda büyük önem taşıyan Life-Time Partner (Hayat Boyu
Ortaklık) politikasının ve ayrıntılarının konuşulduğu buluşmada,
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“Sadeleştirme”, “yenilik”, “insani dokunuş” ve “sahiplenme” başlıkları
altında 4 davranış biçiminin masaya yatırıldığı buluşmada, Generali
Grup Pazarlama Başkanı Isabelle Conner, müşterilere hayat boyu
ortak olmanın önemini ve yollarını çalışanlarla paylaşırken, Generali
CEO’su Maurizio Pescarini ise önceki çalışan toplantısında söz
verdiği gibi konuşmasını Türkçe yaptı ve gelecek dönem hedeflerine
dair yol haritasını aktardı.
Maurizio Pescarini: “Öncelikli hedefimiz müşterilerimize ömür
boyu ortak olmak.”
Kıbrıs buluşmasıyla ilgili bilgi veren

Generali CEO’su Maurizio

Pescarini: “Son dönemlerde sektörü etkileyen zorlayıcı periyoda
rağmen, biz yolumuzda ilerledik ve projelerimizi gerçekleştirdik.
Birçok projeyi tamamladık, bazı projeler ise tamamlanma yolunda.
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etkiledi,
Kıbrıs'ta

gerçekleştirdiğimiz buluşmada, çalışanlarımızla birlikte geleceği ve
Grubumuzun 2021 stratejisi doğrultusunda büyük önem taşıyan LifeTime Partner (Hayat Boyu Ortaklık) politikasını konuştuk. Öncelikli
hedefimiz
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boyu
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olmak.

Tüm

çalışmalarımız ve yatırımlarımız bu amaç doğrultusunda şekilleniyor.”
dedi.

Generali Hakkında:
Generali Sigorta A.Ş. ise 150 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Generali,
uluslararası arenada güçlü varlığa sahip, bağımsız bir İtalyan gruptur. 1831 yılında kurulan
Generali, dünyanın lider sigorta şirketlerinden biri olup, 2018'de 68 milyar Euro toplam prim
geliriyle 60'a yakın 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 Sigorta A.Ş. ise 150 yılı
aşkın süredir Türkiye'de faaliyet göstermektedir.
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