
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κε ηδηαίηεξε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε, γηα 5ε ζπλερόκελε ρξνληά, ηελ Παξαζθεπή & ην άββαην 17-18/2/2017,  ζην 

Ακθηζέαηξν ηνπ Κνπζείνπ Κπελάθε, ην εθπαηδεπηηθό ζπλέδξην «Facing the challenge» πνπ δηνξγάλσζε ν 

Πανελλήνιος Σύνδεζμος Σσνηονιζηών Αζθαλιζηικών Σσμβούλων ζε ζπλεξγαζία κε ηελ GAMA Hellas. 

ην ζπλέδξην έδσζαλ ην παξόλ 300 πληνληζηέο 

θαη Γηνηθεηηθά ζηειέρε Πσιήζεσλ, ηελ 1ε κέξα, 

θαη 230 πληνληζηέο ηελ 2ε κέξα, 

θαηαγξάθνληαο λέν ξεθόξ ζπκκεηνρώλ. 

ηελ έλαξμε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ 

αίζζεζε πξνθάιεζαλ ηα εληππσζηαθά ρνξεπηηθά 

δηαιείκκαηα ηεο νκάδαο ALTIUS πνπ έδσζαλ 

μερσξηζηό ηόλν θαη ρξώκα ζην ζπλέδξην. 

Ο πξώηνο βαζηθόο εηζεγεηήο ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ ν θ. Kelly G. Kidwell, CFP, 

ChFC, CLU, LUTCF, President and CEO, ηεο  PACIFIC ADVISORS.  Ζ 

παξνπζίαζή ηνπ είρε ζέκα “Building an Ecosystem for Breaking Into the Business 

Markets”.  πγθεθξηκέλα ν θ. Kidwell, αλέπηπμε ηνπο 4 βαζηθνύο ππιώλεο ηεο 

επηηπρίαο γηα κία παξαγσγηθή κνλάδα.  Κε βάζε ηελ νκηιία ηνπ, ε θνπιηνύξα, ην 

όξακα, νη αμίεο, ζπλδπαζηηθά κε ζύγρξνλεο κεζόδνπο marketing, επέλδπζε ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηέινο ε ρξήζε ησλ ζύγρξνλσλ κεζόδσλ επηθνηλσλίαο, απνηεινύλ 

απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε δηαρξνληθή επηηπρία θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ αγνξώλ.  

ηε ζπλέρεηα ν θ. Ed. Deutschlander, CEO  ηεο ΝΟRTH STAR RESOURCE 

GROUP, παξνπζίαζε ην ζέκα “Next Generation Recruiting : Attracting Tomorrow’s 

Performers” θάλνληαο νπζηαζηηθά  κία εηζαγσγή γηα ηελ ελδηαθέξνπζα νκηιία ηνπ, 

ηεο 2εο κέξαο.  Ηδηαίηεξε αίζζεζε πξνθάιεζε έλα video από αγώλα ζηίβνπ πνπ 

δείρλεη ηελ αμία ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηειηθά ηεο επηηπρίαο, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ 

κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ ζηελ πνξεία. 

 

Σελ εθδήισζε άλνημε ε θα Φανή 

Θεοθανίδοσ, ππεύζπλε επηθνηλσλίαο ηεο 

GAMA Hellas, πξνζθσλώληαο ηνπο 

επίζεκνπο θαιεζκέλνπο θαη θαιώληαο γηα 

ραηξεηηζκό ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Platinum 

Υνξεγώλ θ.θ. Δκ.Θνύηε, Γ/ληή Πσιήζεσλ 

Interamerican, Κηράιε σηεξάθν, Γελ.Γ/ληή 

Πσιήζεσλ NN Hellas θαη Κηράιε Σάηζε, 

Πξντζηάκελν Γ/λζεο Πσιήζεσλ Δζληθή Αζθαιηζηηθή. 

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 «πλεηζθνξά» 

αλέδεημε ηελ αμία ηεο εζεινληηθήο ζπλεηζθνξάο ζηνλ επαγγεικαηηθό ρώξν 

ρξεζηκνπνηώληαο ζύληνκεο ηζηνξίεο πνπ ηόληδαλ ηελ νκνξθηά ηεο νκαδηθόηεηαο θαη 

αληαιιαγήο πξαθηηθώλ θαη ηδεώλ. Ζ νκηιία ηνπ έθιεηζε εμαίξνληαο ηε ζπλεηζθνξά 

ηόζν ησλ κειώλ ηνπ ΠΑ όζν θαη ησλ κειώλ ηεο GAMA Hellas. 



Αθνινύζεζε ε εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο GAMA Hellas θ. Η. Σνδαθίδε κε 

ζέκα «Βηώκαηα Εσήο», ν νπνίνο πεξηέγξαςε ην ηαμίδη πνπ μεθίλεζε πξηλ από 

20 ρξόληα ζηελ GAMA INTERNATIONAL, παξνπζηάδνληαο ηελ ηαπηόηεηα 

εγγξαθήο κέινπο ζηε GAMA από ην 1997.  Κίιεζε γηα ηελ αμία ηεο 

πξνζπάζεηαο, θάλνληαο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αιιειεγγύε, ηνλ εζεινληηζκό, 

ηνλ ζεβαζκό θαη ηελ αληδηνηέιεηα πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ ρώξν καο. Σελ 

νκηιία ηνπ έθιεηζε κε έλα κήλπκα γηα όιε ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά δίλνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ιέμε «Αμηνπξέπεηα». 

Ηδηαίηεξε ηηκή απνηέιεζε ε παξνπζία ηεο θα. Bonnie Godsman, CEO ηης 

GAMA INTERNATIONAL, ε νπνία κε ηελ νκηιία ηεο “The future of GAMA” 

αλέιπζε ηα ζεκαληηθά νθέιε θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο GAMA 

INTERNATIONAL θαη έθιεηζε κε ηελ πεξηγξαθή κίαο πξνζσπηθήο ηεο ηζηνξίαο 

αλαδεηθλύνληαο ηελ αμία ηεο αζθάιηζεο δσήο. 

Κία επράξηζηε έθπιεμε απνηέιεζε ε παξέκβαζε ηνπ θ. Athan Vorila, ηνπ Έιιελα 

εηζεγεηή ηεο GAMA, ν νπνίνο κέζσ ελόο νιηγόιεπηνπ video κεηέθεξε ηνπο 

ραηξεηηζκνύο ηνπ θαη ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηελ πνξεία ηεο GAMA Hellas. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νκηιίαο ηνπ θ. Ed. Deutschlander, νη θθ.  Γ. Γαβαιάθεο  θαη  

Η. Σνδαθίδεο  παξέδσζαλ ζηελ  θα Bonnie Godsman θαη ζηνπο θθ.  Kelly Kidwell , Ed. 

Deutschlander αλακλεζηηθά  δώξα. ηελ θα Bonnie Godsman δόζεθε κία ρεηξνπνίεηε 

πνξζειάληλε Βελεηζηάληθε κάζθα, εηδηθή δεκηνπξγία κόλν γηα εθείλε. 

ηνλ θ.Kidwell δόζεθε 

έλα αζεκέλην θνκπνιόη, 

εμαίξεην δείγκα ηεο Ησληθήο κάιινλ θνζκεκαηνηερλίαο, 

ησλ κέζσλ ηνπ 6νπ αηώλα Π.Υ., θαζώο θαη ζηνλ θ. 

Deutschlander καληθεηόθνπκπα κε παξάζηαζε ζετθήο 

κνξθήο, 2νο-3νο αηώλαο Π.Υ., επραξηζηώληαο ηνπο γηα ηελ 

πξνζθνξά  θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπο.  

 

Ζ  1ε κέξα ηνπ ζπλεδξίνπ έθιεηζε κε ην πάλει ηνπ Board ηεο GAMA 

Hellas (Η.Σνδαθίδε, Πξνέδξνπ ηεο GAMA Hellas, Αζ. Θαηζηγηάλλε, 

Αληηπξνέδξνπ, Θι. Πεθάληνπ & Γ.Γαβαιάθε, κέιε ηνπ Board) κε έλα 

πξσηόηππν ηξόπν εξσηναπαληήζεσλ, πνπ ζηόρν είρε λα αλαδείμεη ηελ 

έσο ηώξα πνξεία αιιά θαη ηα κειινληηθά ζρέδηα ηνπ παξαξηήκαηνο.  

Παξάιιεια, παξνπζηάζηεθε ην λέν site ηεο GAMA Hellas, πνπ είλαη 

ήδε  ζηνλ αέξα, κε πξόζβαζε ζε ζεκαληηθό πιηθό απνθιεηζηηθά γηα ηα 

κέιε ηνπ. ηε δηάξθεηα ηνπ panel ην Board ηεο GAMA Hellas παξέδσζε 

ηηκεηηθή πιαθέηα ζηνλ 1ν πξόεδξν θ. Θι. Πεθάλην γηα ηελ ζπλεηζθνξά 

ηνπ ζηε δεκηνπξγία ηνπ παξαξηήκαηνο. 

Σε  δεύηεξε κέξα ηνπ ζπλεδξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξώηε 

θνξά ζηα πιαίζηα ησλ ζπλεδξίσλ ΠΑ - GAMA Hellas, 

δηαδξαζηηθό εξγαζηήξη κε εηζεγεηή ηνλ θ. Ed. Deutschlander 

έρνληαο  ζέκα “Recruiting University”. Ο θ. Deutschlander 

παξνπζίαζε αλαιπηηθά όια ηα ζπζηήκαηα επηινγήο, ζηειέρσζεο 

θαη αλάπηπμεο,  βάδνληαο όινπο ηνπο ζπλέδξνπο λα δεζκεπηνύλ 

γηα ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπο ζηόρνπο θαη νξάκαηα. Θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ παξαδόζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πινύζην εθπαηδεπηηθό πιηθό. Ζ αληαπόθξηζε ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ήηαλ ηδηαίηεξα   ελζνπζηώδεο ρεηξνθξνηώληαο ηνλ εηζεγεηή όξζηνη 

ζην ηέινο ηεο νκηιίαο ηνπ. 

 



Σν Γ ηνπ ΠΑ ληώζεη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζεη όινπο όζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ηεο 

εκεξίδαο : 

 Σνλ Πξόεδξν ηεο GAMA HELLAS θ. Η.Σνδαθίδε 

 Σν Board GAMA HELLAS, θ. Θι.Πεθάλην, Θ.Θαηζηγηάλλε 

 Σν ππνζηεξηθηηθό πξνζσπηθό ηνπ ΠΑ θαη ηεο GAMA Hellas 

 

 Τοσς τορηγούς μας 

 

o PLATINUM SPONSORS  ήηαλ νη 

εηαηξίεο INTERAMERICAN, NN Hellas & ΔΘΛΗΘΖ 

ΑΦΑΙΗΣΗΘΖ 

o GOLD SPONSORS ήηαλ νη εηαηξίεο 

EUROLIFE ERB & EUROLIFE LTD  

o SILVER SPONSORS ήηαλ νη εηαηξίεο  

AIG, CNP ΕΩΖ-CYPRIALIFE, GROUPAMA  

ΑΦΑΙΗΣΗΘΖ, METLIFE, PRIME INSURANCE, 

UNIVERSAL LIFE,  ΑΣΔ ΑΦΑΙΗΣΗΘΖ 

o Θαζώο θαη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο:  

 CROMAR, DAS HELLAS, ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ ΠΗΣΖ. 

 

Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο GAMA Hellas, λα επεθηείλεη ηα κέιε ηεο θαη ζηελ 

Θύπξν, ήηαλ ηδηαίηεξε ραξά θαη ηηκή ε ζπκκεηνρή ηεο EUROLIFE Ltd, CNP ΕΩΖ-CYPRIALIFE θαη UNIVERSAL LIFE. 

 

ΣΟ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟ ΤΚΒΟΤΙΗΟ ΣΟΤ Π...Α.. 


