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Σήμερα περισσότερο από ποτέ, λόγω των όσων άφησε πίσω της η οικονομική

συγκυρία, χρειάζεται όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι αναγκαίο να αλλάξουμε

τον τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων. Να συνειδητοποιήσουμε πως η

πραγματικότητα δεν χωράει πια «θα δούμε…».

Χτίζοντας την Ασφαλιστική Συνείδηση

η Eurolife ERB ως μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρία, 

έχει τη δύναμη και το «ειδικό βάρος» να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο που της αρμόζει

και να μιλήσει για προβληματισμούς γύρω από ασφαλιστικά θέματα, 

να παρέχει πληροφόρηση και να καθοδήγησει το κοινό

προτείνοντας έναν νέο τρόπο σκέψης, έναν διαφορετικό τρόπο να

«πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου», μέσα από τον οποίο μπορείς να απολαμβάνεις όμορφα 

πράγματα και να βγεις κερδισμένος πετυχαίνοντας πολλά! 



Πώς;



www.as-milisoume.gr

Μια διαδραστική 
πλατφόρμα επικοινωνίας 
της Eurolife ERB με το κοινό, 
με στόχο την ενίσχυση 
της ασφαλιστικής συνείδησης.

http://www.as-milisoume.gr/


Η νέα πλατφόρμα επικοινωνίας της 

Eurolife ERB φιλοδοξεί να γίνει το 

σημείο συνάντησης όσων 

μοιράζονται την ίδια στάση 

απέναντι στη ζωή!

Σκεφτόμαστε θετικά!

Αναλαμβάνουμε δράση! 

Συμμετέχουμε σε ό,τι μας 

αφορά!

Σημείο συνάντησης όσων

μοιράζονται την ίδια στάση ζωής



Η θεματολογία αναπτύσσεται σε 4 ενότητες



• Σκεφτόμαστε διαφορετικά

• Αλλάζουμε τρόπο σκέψης

• Βλέπουμε τα πράγματα από 
άλλη οπτική

• Βρίσκουμε λύσεις στην 
καθημερινότητά μας

Η επικοινωνία μας δίνει δύναμη



Eurolife ERB
Ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB μέσω των εταιρειών του σε Ελλάδα και 
Ρουμανία σχεδιάζει, διαθέτει και προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που 
καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Στην Ελλάδα, ο Όμιλος, 
περιλαμβάνει τις εταιρείες Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. και τη 
μεσιτική ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. Κατέχει ηγετική θέση στο 
bancassurance, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών 
συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. 

Τον Δεκέμβριο του 2015, η Fairfax, ένας επενδυτικός όμιλος με σημαντική εμπειρία 
και εξειδίκευση στον κλάδο των ασφαλειών, εμπιστεύτηκε τον Όμιλο Eurolife ERB και 
συμμετέχει κατά 80% στη μετοχική σύνθεση του Ομίλου. Η Fairfax έχει φέρει στην 
Eurolife ERB πολύτιμη τεχνογνωσία και καινοτομία ως προς τη διαχείριση, τα 
εργαλεία, τις υπηρεσίες και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών. 





Ευχαριστούμε!

http://www.as-milisoume.gr


