
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Με ηδηαίηεξε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε, για 4
η
 συνεχόμενη χρονιά, ηελ Παξαζθεπή 19/2/2016 ζην Ίδξπκα  

Δπγελίδνπ, ε εθπαηδεπηηθή εκεξίδα «Lead your Team to Success» πνπ δηνξγάλσζε ν Παλειιήληνο ύλδεζκνο 

πληνληζηώλ Αζθαιηζηηθώλ πκβνύισλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ GAMA 

HELLAS. 

ηελ εκεξίδα έδσζαλ ην παξόλ 250 πληνληζηέο θαη Γηνηθεηηθά ζηειέρε 

Πσιήζεσλ, θαηαγξάθνληαο λέν ξεθόξ ζπκκεηνρώλ. 

Βαζηθόο εηζεγεηήο ηεο εκεξίδαο ήηαλ ν δηαθεθξηκέλνο Mark Rooney, 

θνξπθαίνο νκηιεηήο ηεο GAMA International. 

 

ηελ νκηιία ηνπ, «43 Years in 43 Minutes (or More)», αλέπηπμε ηηο κεζόδνπο κε ηηο 

νπνίεο θαηάθεξε λα επηηύρεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ζηα 43 ρξόληα ηεο κέρξη ζήκεξα 

πνξείαο ηνπ. Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ Management, ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε 

πξνζαξκνγή ηεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα, ε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ αιιά θαη ε 

επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε κε ηελ ππνζηήξημε λέσλ κεζόδσλ ήηαλ  κεξηθά από ηα 

βαζηθά ζέκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηελ νκηιία ηνπ. O θ. Rooney θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθδήισζεο ππέγξαςε θαη κνίξαζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο αληίηππα ηνπ βηβιίνπ, «The 

power of Coaching», ηνπ νπνίνπ έρεη ζπληειέζεη ζηελ ζπγγξαθή ηνπ καδί κε πνιινύο 

δηαθεθξηκέλνπο εηζεγεηέο ηεο GAMA. 

Σελ εθδήισζε άλνημε ν Γελ Γξακκαηέαο ηνπ ΠΑ θαη κέινο ηνπ 

Board ηεο GAMA HELLAS θ Η. Σνδαθίδεο, πξνζθσλώληαο ηνπο 

επίζεκνπο θαιεζκέλνπο θαη θαιώληαο γηα ραηξεηηζκό ηνπο θ.θ. 

Η.Υαηδεζενδνζίνπ, Πξόεδξν ΔΔΑ, Η.Καληώξν, Γελ. Γηεπζπληή 

Αζθαιηζηηθώλ Δξγαζηώλ, Πσιήζεσλ & Marketing Οκίινπ 

INTERAMERICAN θαη Ε.Σδεξκληά,  Γηεπζπληή Πσιήζεσλ 

EUROLIFE Ltd.  

 

ηελ ζπλέρεηα ηνλ ιόγν έιαβε ν 

Πξόεδξνο ηνπ ΠΑ θαη κέινο ηνπ 

Board ηεο GAMA Hellas θ. 

Γ.Γαβαιάθεο, ν νπνίνο ζηελ 

εηζήγεζή ηνπ κε ζέκα 

«Δπγλσκνζύλε» παξνπζίαζε  ηελ 

αμία ηεο έλλνηαο όρη κόλν σο αλζξώπηλε αξεηή αιιά θαη σο κνριό 

επηηπρίαο ζηε δνπιεηά ηνπ πληνληζηή. Δμέθξαζε επίζεο ηελ 

επγλσκνζύλε ηνπ ζε όινπο όζνπο έρνπλ όια απηά ηα ρξόληα βνεζήζεη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ πλδέζκνπ αιιά θαη ηεο GAMA HELLAS πξνινγίδνληαο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ηνλ Πξόεδξό 

ηεο, θ Κ.Πεθάλην. 



 

Ο Κιέαξρνο Πεθάληνο Πξόεδξνο ηεο GAMA HELLAS ζηελ νκηιία ηνπ κε ηίηιν 

«Meet the Future» παξνπζίαζε ηελ δηαδξνκή ίδξπζεο ηεο GAMA HELLAS 

αιιά θαη ηηο κέρξη ζήκεξα πξσηνβνπιίεο ηνπ παξαξηήκαηνο θαη ηνπ ΠΑ, 

ηνλίδνληαο ηελ ηδηαίηεξε αμία ηεο GAMA International. ηελ εηζήγεζή ηνπ 

μερώξηζε επίζεο ε αλαθνξά ηνπ, κε ηζηνξία  αιιεγνξηθήο ζεκαζίαο, γηα ηελ 

αμία ηήξεζεο ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηνπ Management ζηηο θαζεκεξηλέο 

εξγαζίεο ηνπ Manager. ηελ ζπλέρεηα πξνιόγηζε ηόζν ηελ CEO ηεο GAMA 

International θα Bonnie Godsman, όζν θαη ηνλ εηζεγεηή Mark Rooney κε έλα 

μερσξηζηό video γηα ηελ θαξηέξα ηνπ θαη ηελ βξάβεπζή ηνπ ζην Hall of Fame ηεο GAMA International.  

Ζ Bonnie Godsman κε ηελ νκηιία ηεο «Breakthrough Leadership Change with 

GAMA» αλέπηπμε ηνλ ζθνπό θαη ηελ θηινζνθία ηεο GAMA παξνπζηάδνληαο γηα 

πξώηε θνξά ην εηζαγσγηθό video ηνπ LAMP 2016. ηελ ζπλέρεηα ζην θύξην 

κέξνο ηεο νκηιίαο ηεο αλέπηπμε κεζόδνπο θαη ηδέεο πνπ ν Manager κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ώζηε λα βγάιεη ηνλ θαιύηεξν εαπηό ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ. 

Σέινο θαηέιεμε κε έλαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαηάινγν 17 δύζθνισλ 

ελεξγεηώλ  πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα θάλεη ν ζύγρξνλνο Manager γηα λα 

είλαη κεγάινο εγέηεο. 

Δμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ πξνθάιεζαλ νη εηζεγήζεηο ησλ δύν  Διιελίδσλ πληνληζηξηώλ, νη νπνίεο, εθηόο ηεο 

πνιπβξαβεπκέλεο πνξεία ηνπο, ζπκπεξηιακβάλνπλ ζην βηνγξαθηθό ηνπο αμηόινγε εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζηα 

ζπλέδξηα ηεο GAMA INTERNATIONAL, θαζώο θαη ε εηζήγεζε ηνπ Καζεγεηή Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο & 

Πνιηηηθήο θ. Γ.Πνιιάιε.  

πγθεθξηκέλα ε θα Πηηόγινπ Λίιηαλ  αλέπηπμε ην ζέκα ‘ The Secret Within your 

Team’,  παξνπζηάδνληαο ηα κπζηηθά πνπ νδήγεζαλ ζε επηηπρία ηελ νκάδα ηεο. 

Αλέιπζε επίζεο ηηο αξρέο θαη ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη 

ηόληζε κε γιαθπξόηεηα,  ηη πξέπεη λα πξνζέμεη κηα γπλαίθα Manager. 

 

ηελ ζπλέρεηα ν θαζεγεηήο θ. Γ.Πνιιάιεο κίιεζε γηα ηελ δηαρείξηζε ζε πεξίνδν θξίζεο  θαη 

ηαπηόρξνλα πξνέηξεςε λα κελ αθήζνπκε απηή ηελ θξίζε λα πάεη ρακέλε, αλαιύνληαο ηνκείο 

όπνπ ε ζεκεξηλή θξίζε «δείρλεη» επθαηξίεο γηα ην επάγγεικά καο.  Σέινο κε  ηδηαίηεξα επράξηζην 

ηόλν πεξηέγξαςε ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη πσο απηή κπνξεί λα απνηειέζεη επθαηξία. 

 

Οη εηζεγήζεηο νινθιεξώζεθαλ κε ηελ θα Θσκνπνύινπ Φώθε, ε νπνία κε ηελ εηζήγεζή ηεο 

‘Απνηειεζκαηηθό Agency Management ζε επνρέο θξίζεο’,  παξνπζίαζε ηξόπνπο 

ζηειέρσζεο κέζσ ηεο ηνπηθήο αγνξάο, πειαηώλ θαη ζπλεξγαηώλ ηεο, ελώ θαηέιεμε κε ηε 

ζεηηθή ηεο δηάζεζε λα κνηξαζηεί κε όπνηνλ ζπλάδειθν ζα ήζειε, ηηο εκπεηξίεο & ηηο ηερληθέο 

ηεο,  κηαο θαη ζεσξεί όηη απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη βνεζεηηθή γηα όινπο. 

 

Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο νκηιίαο ηνπ θ. Rooney,  ε θα Λακπαδηάξε Δβίηα,  

κέινο ηνπ Board ηεο GAMA HELLAS, παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηα νθέιε πνπ 

κπνξεί λα έρεη θαλείο σο κέινο ηεο GAMA HELLAS, θαζώο θαη ηελ μερσξηζηή εκπεηξία ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηα LAMP πνπ δηνξγαλώλεη ε GAMA International θάζε ρξόλν ζε δηαθνξεηηθή πόιε 

ηεο Ακεξηθήο, παξαθηλώληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο, ζηνλ εηδηθό ρώξν πνπ 

ιεηηνπξγνύζε ζηελ είζνδν ηεο αίζνπζαο. 

 



Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νκηιίαο ηνπ Mark Rooney, νη θθ  Γ.Γαβαιάθεο  θαη  

Κ.Πεθάληνο  παξέδσζαλ ζηελ  θα Bonnie Godsman, αιιά θαη ζηνλ θ. Rooney 

αλακλεζηηθά  δώξα από ην κνπζείν Μπελάθε.  

ηελ θα Godsman κηα αζεκέληα θαξθίηζα 

ζηεθάλη από θιαδηά ειηάο & δάθλεο, θόζκεκα 

πνπ ρξνλνινγείηαη ζηνλ 3
ν
-2

ν
 αη. π.ρ.  θαη 

ζηνλ θ. Rooney πξνζέθεξαλ αζεκέληα 

καληθεηόθνπκπα κε παξάζηαζε από ην ηεηξάδξαρκν ηεο Αζήλαο, ζην νπνίν 

εηθνλίδεηαη θνπθνπβάγηα & θιαδί ειηάο κε ηελ επηγξαθή ΑΘΔ, επραξηζηώληαο 

ηνπο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπο.  

Σν Γ ηνπ ΠΑ λνηώζεη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζεη 

όινπο όζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ηεο 

εκεξίδαο : 

 Σνλ πξόεδξν ηεο GAMA HELLAS θ. Κ.Πεθάλην  

 Σν Board GAMA HELLAS, θ.Η.Σνδαθίδε, 

Θ.Καηζηγηάλλε, Δ.Λακπαδηάξε  

 Σν ππνζηεξηθηηθό πξνζσπηθό ηνπ ΠΑ θαη ηεο 

GAMA HELLAS 

 Σνπο ρνξεγνύο καο 

o Μεγάινη ρνξεγνί ήηαλ νη εηαηξίεο 

INTERAMERICAN θαη NN 

o Υνξεγνί ήηαλ νη εηαηξίεο ΔΘΝΗΚΖ, 

EUROLIFE LTD & ε  INTERNATIONAL LIFE 

o Τπνζηεξηθηέο ήηαλ νη εηαηξίεο  ΑΣΔ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ, AIG, EUROLIFE ERB  & ε METLIFE 

Καζώο θαη ηνλ Print Sponsor ηεο εκεξίδαο ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ 

ΠΗΣΖ. 

 

Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηα 

ηεο GAMA HELLAS, λα επεθηείλεη ηα κέιε ηεο θαη ζηελ 

Κύπξν, ήηαλ ηδηαίηεξε ραξά θαη ηηκή ε ζπκκεηνρή ζηελ 

εκεξίδα καο,  16 πλαδέιθσλ πληνληζηώλ από ηελ Κύπξν 

κε ηνλ επηθεθαιή ηνπο θ. Ε.Σδεξκληά. 

 

Σειεηώλνληαο ζέινπκε λα ηνλίζνπκε όηη ε αληαιιαγή πξαθηηθώλ, εκπεηξηώλ θαη απόςεσλ κεηαμύ ησλ 

αλζξώπσλ πνπ επηηεινύλ ην έξγν ηνπ πληνληζηή απνηειεί βαζηθό κέιεκα ηνπ πλδέζκνπ καο αιιά θαη ηεο 

GAMA HELLAS θαη γηα απηό ζα ζπλερίζνπκε κε ηνλ ίδην δήιν λα ζρεδηάδνπκε αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο γηα ην 

κέιινλ. 

 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΟΤ Π...Α.. 


