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Η νέα εκστρατεία για το δίκτυο πωλήσεων τρέχει από τον Ιούλιο και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θα έχει 
έπαθλο μια επίσκεψη στην πανέμορφη πόλη Novi Sad της Σερβίας. 

Νέα εκστρατεία πωλήσεων: «Κυνήγησέ το»!

Επιβράβευση 
επιτυχόντων!
Για μια ακόμα χρονιά, οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι που εντάχθη-
καν στα 3 πρώτα Clubs για το 2017, επιβραβεύθηκαν με ταξίδια σε 
τρεις απολαυστικούς προορισμούς: Η.Π.Α, Ιταλία και Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, 16 άτομα τιμήθηκαν με την πλατινένια διάκριση και 
είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην κοσμοπολίτικη Νέα Υόρκη, 
ενώ 21 «χρυσοί» ασφαλιστές έζησαν αξέχαστες εμπειρίες στην Ιταλία. 
Παράλληλα, άλλοι 17 σύμβουλοι, οι οποίοι έλαβαν την ασημένια 
διάκριση ταξίδεψαν στη μαγική Καστοριά!
Επίσης, οι 37 ασφαλιστικοί σύμβουλοι που πέτυχαν την εκστρατεία 
πωλήσεων «Πετάμε Ξανά», που προκηρύχθηκε τον Απρίλιο, επι-
βραβεύθηκαν με ένα χαλαρωτικό τριήμερο στην Θεσσαλονίκη στις 
29 με 31 Μαΐου.
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Συγχαρητήρια!
Σε μια όμορφη τελετή που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά μας γραφεία, έλαβαν τα διπλώματά τους οι σύμβουλοι 
που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη σειρά του εκπαιδευτικού προγράμματος LIMRA PDS 101, που έγινε τον Ιανουάριο 
και τον Μάρτιο.

Σεμινάριο με θέμα το GDPR και 
όλες τις παραμέτρους του, είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι 
σύμβουλοί μας. Τα σεμινάρια έγι-
ναν παγκύπρια από τη νομικό μας κ. 
Ελεάνα Σπυρής. Η Eurolife φρόντι-
σε να εναρμονιστεί έγκαιρα με την 
νομοθεσία GDPR που αφορά στην 
προστασία των προσωπικών δε-
δομένων και τέθηκε σε εφαρμογή 
από την Ε.Ε. στις 25 Μαΐου. Σε αυτό 
το πλαίσιο, οι σύμβουλοί μας ενη-
μερώθηκαν και έλυσαν απορίες.

Το τμήμα πωλήσεων και 
η ομάδα των αλ λαγών 
του τμήματος διαχείρισης 
συμβολαίων, ενημέρω-
σαν και εκπαίδευσαν τους 
ασφαλιστικούς συμβού-
λους μας για τις τροπο-
ποιήσεις των συμβολαί-
ων - αιτήσεις, προσφορές 
και συνοδευτικά.

Η συμμετοχή μας στο Παγκύπριο Career Fair (στις 5-6 
Μαΐου στην Κρατική Έκθεση) και η συνακόλουθη εκ-
στρατεία για πρόσληψη ασφαλιστικών συμβούλων έφε-
ρε καρπούς: 15 νέοι συνάδελφοι εντάχθηκαν στη φιλό-
δοξη οικογένεια της Eurolife και κυνηγούν το όνειρό 
τους.
Οι νέοι σύμβουλοι είχαν μια πρώτη γνωριμία με την 
εταιρεία, στο Induction Day, που έγινε στις 23 Μαΐου.

Καλωσορίζουμε τους 
νέους συναδέλφους

23 Μαΐου | Induction Day

Μάθε για το GDPR

System Alterations



Την ευκαιρία να διασκεδάσει και να ξεφύγει 
από τους ρυθμούς της καθημερινότητας είχε το 
προσωπικό της Eurolife που πέρασε ένα υπέ-
ροχο βράδυ στο Galu Seaside, στη Λάρνακα την 
Τετάρτη 4 Ιουλίου. Το καλοκαιρινό get-together 
ενίσχυσε το ομαδικό μας πνεύμα και πρόσφερε 
ψυχαγωγική διέξοδο μετά τη δουλειά!

Καλοκαιρινό Get-Together!

Μπορεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Eurolife να συ-
νεχίζεται σε όλα τα επίπεδα αλλά η πραγματική δύναμη 
της Eurolife είναι οι άνθρωποι της.
Στο πλαίσιο αυτό, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκτούν 
ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την ενημέρωση, την 
προσέλκυση και την εξυπηρέτηση των πελατών.
Έτσι, οι λογαριασμοί μας στα κοινωνικά δίκτυα Facebook 

και LinkedIn έχουν ενισχυθεί με θετική επίδραση στην 
αύξηση των followers. Οι 4500 followers της Eurolife στο 
Facebook και αντίστοιχα οι 1000 στο LinkedIn ενημερώ-
νονται πλήρως για τα προγράμματα μας και για τα νέα της 
Εταιρείας μας. Ενισχύστε τις δράσεις σας στα κοινωνικά δί-
κτυα και μοιραστείτε στις σελίδες σας τα posts της Eurolife. 
Μαζί μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα!

Χτίζουμε την online κοινότητά μας

EuroLifeCy eurolifecyΜπες κι εσύ στα 
social media μας!
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https://www.facebook.com/EuroLifeCy/
https://www.linkedin.com/company/eurolifecy/


Πρόσφατη έρευνα για ασφαλιστικές εταιρείες κλάδου ζωής και υγείας, έδειξε για μια φορά ακόμα τη συντριπτική υπερο-
χή μας αφού υπερτερούμε σε πολλούς διαφορετικούς δείκτες που αφορούν στην ικανοποίηση των πελατών. Οι θετικές 
αναφορές του κοινού περιλάμβαναν φράσεις όπως: «έχει καλό όνομα/φήμη», «είναι αξιόπιστη εταιρία», «είναι ασφαλιστική 
εταιρεία που εμπνέει εμπιστοσύνη», «είναι ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει όλες τις ασφαλιστικές ανάγκες του πελάτη», 
«είναι καινοτόμος και τεχνολογικά ανεπτυγμένη ασφαλιστική εταιρεία» και «είναι ασφαλιστική εταιρεία που νοιάζεται για μένα».

Η EuroLife υπερέχει!

Ηγετική θέση 
στον δείκτη 

Αναγνωσιμότητας 

97%

Aσφαλιστική  
εταιρεία που 

εμπνέει εμπιστοσύνη

37%

Έχει καλό 
 όνομα/φήμη

45%

Καινοτόμος 
και τεχνολογικά 

ανεπτυγμένη

30%

Ηγετική θέση στον 
δείκτη Πρόθεσης 

Συνεργασίας 

27%

Καλύπτει όλες 
τις ασφαλιστικές  

ανάγκες του 
πελάτη

33%

Είναι αξιόπιστη 
εταιρία 

40%

Ασφαλιστική 
εταιρεία που 

νοιάζεται για μένα

28%
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Τελετή Βράβευσης για το πρόγραμμα Μαθαίνω για τα Δάση - LEAF»

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η προσφορά είναι «στο αίμα μας»

Τέσσερις νέοι «Αργοναύτες» για την επιστήμη!

Ανάσα στους πυρόπληκτους της Αττικής

Με βασικό μέλημά μας την προστασία του περιβάλλοντος 
μας, στη Eurolife στηρίζουμε το πρόγραμμα για μαθητές 
«Μαθαίνω για τα Δάση – Learning About Forests (LEAF)». 
Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια της γνώσης 
και την ενίσχυση των δράσεων για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Οι 550 μαθητές από 82 σχολεία που πα-
ρακολούθησαν το πρόγραμμα κατά τη σχολική περίοδο 
2017-2018, έλαβαν τα διπλώματα συμμετοχής τους σε 
τελετή βράβευσης που έγινε στις 15 Ιουνίου 2018.

Από το 2010, η εταιρεία μας στηρίζει έμπρακτα το πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας 
νέων επιστημόνων «Αργοναύτης». Έτσι, με χαρά ενημερώνουμε ότι φέτος ολοκλήρω-
σαν το πρόγραμμα 4 επιστήμονες ενώ τον ερχόμενο Οκτώβριο θα ενταχθούν άλλοι 4. 
Το καινοτόμο πρόγραμμα σχεδιάστηκε από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ. Ο 
«Aργοναύτης» ενσωματώνει τη σύγχρονη αντίληψη για την εργασιακή εμπειρία, προ-
ωθώντας την εμπλοκή των νέων επιστημόνων της Κύπρου στην εφαρμοσμένη έρευνα 
σε θέματα περιβάλλοντος. Οι νέοι έρχονται αντιμέτωποι με πραγματικά προβλήματα και 
μέσω προτάσεων και μέτρων που προτείνουν, αναζητούν τις λύσεις τους. 

Μαζί καταφέραμε να προσφέρουμε το ποσό των 4650 ευρώ για 
τους πληγέντες των πυρκαγιών στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής μας ευθύνης μας διεξήγαμε, 
την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018,  Εθελοντική Αιμοδοσία στα 
κεντρικά μας γραφεία. Εργαζόμενοι και σύμβουλοι της 
Eurolife προσήλθαν μαζικά για να προσφέρουν σε αυτούς 
που έχουν ανάγκη. 
Η προσπάθεια εντάσσεται στην εκστρατεία του Συγκροτή-
ματος της Τράπεζας Κύπρου: 
«Εσένα ποιος είναι ο τύπος σου; Κάποιος χρειάζεται το 
δικό σου τύπο αίματος».

Σε αυτό το σύνδεσμο μπορείτε να γνωρίσετε τους Αργοναύτες:  
http://www.eurolife.com.cy/eurolifecy/blog/argonautes2018/

http://www.eurolife.com.cy/eurolifecy/blog/argonautes2018/

