
 

 

 

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η GAMA Hellas  ςτην καρδιά των εξελίξεων τησ Παγκόςμιασ Αςφαλιςτικήσ Βιομηχανίασ 

Με ιδιαίτερθ  επιτυχία πραγματοποιικθκε  από τισ  19/3/2017 ζωσ 

22/3/2017 το ετιςιο Συνζδριο τθσ  GAMA International  με τίτλο «IGNITE 

CHANGE» ςτθν Washington, D.C. ςτο εκπλθκτικό  ςυνεδριακό ςυγρότθμα  

Gaylord National Resort & Convention Center. 

Ζνα εξαιρετικά οργανωμζνο Συνζδριο με 

απιχθςθ  ςτθν παγκόςμια Αςφαλιςτικι 

αγορά, με μθνφματα ζμπνευςθσ, παρακίνθςθσ, πρακτικϊν εφαρμογϊν και 

ςυςτθμάτων.  

Περιςςότεροι από 2.700  Managers – Ηγζτεσ για 4 θμζρεσ, ζκαναν ζνα 

ταξίδι γνϊςεων και ζμπνευςθσ, αποκομίηοντασ πρακτικζσ ςυμβουλζσ από 

τουσ καλφτερουσ θγζτεσ τθσ Αςφαλιςτικισ βιομθχανίασ οι οποίοι 

εκελοντικά μοιράςτθκαν τισ εργαςιακζσ πρακτικζσ τουσ. 

Στθν κεντρικι ςκθνι του Συνεδρίου, περιςςότεροι από 10  καταξιωμζνοι & 

διεκνοφσ  φιμθσ ομιλθτζσ, περιζγραψαν απλά και κατανοθτά τον νζο 

κόςμο του αφριο που δθμιουργείται με ταχφτατουσ ρυκμοφσ, μζςω τθσ 

τεχνολογικισ εξζλιξθσ. 

Κατά τθν διάρκεια του Συνεδρίου πραγματοποιικθκαν τουλάχιςτον 20 

workshops, ςτα οποία ςυμμετείχαν ωσ ομιλθτζσ 35 κορυφαίοι 

επαγγελματίεσ Managers, δίνοντασ ςτουσ ςυνζδρουσ τθ δυνατότθτα να δουν και να ακοφςουν ςυνταγζσ 

κακθμερινισ επιτυχίασ. 

H Gama Hellas  ιταν παροφςα εκπροςωπϊντασ τθν Ελλάδα και τθν 

Κφπρο, φζρνοντασ ςτισ «αποςκευζσ» τθσ νζα οράματα και ςυμφωνίεσ 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, με ςτόχο να βοθκιςει τουσ  Ζλλθνεσ και 

Κφπριουσ Managers-Συντονιςτζσ αλλά και τισ αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ 

που πιςτεφουν ςτον ρόλο των ανκρϊπινων δικτφων. Παράλλθλα, θ 

GAMA Hellas εξαςφάλιςε για τα 

μζλθ τθσ όλεσ τισ παρουςιάςεισ του 

Συνεδρίου που κα αναρτθκοφν ςτο 

site τθσ ( www.gamahellas.com ). 

Η Ελλθνικι και Κυπριακι αποςτολι ςυμμετείχε με 45 Managers – Ηγζτεσ 

οι οποίοι παρακολοφκθςαν 5  workshops με διερμθνεία. Εξαιρετικό ιταν 

το workshop που πραγματοποιικθκε από τον κ.Troy Korsgaden και που 



εξαςφάλιςε αποκλειςτικά για τα μζλθ τθσ θ GAMA Hellas. Ο κ.Troy Korsgaden  μοιράςτθκε με  τουσ 

ςυμμετζχοντεσ εργαςιακζσ πρακτικζσ – εμπειρίεσ  από τθν κακθμερινι δουλειά του.  

Στο πλαίςιο του Συνεδρίου τθσ GAMA International, ςυνεδρίαςε το Board τθσ GAMA Hellas (Ιωάννθσ 
Τοηακίδθσ – Πρόεδροσ GAMA Hellas & Γεν. Γραμματζασ ΠΣΣΑΣ, 
Δθμιτριοσ Γαβαλάκθσ – Μζλοσ Board GAMA Hellas & Πρόεδροσ  
ΠΣΣΑΣ, Κλζαρχοσ Πεφάνιοσ - 1οσ Πρόεδροσ GAMA Hellas, 
Ακανάςιοσ Κατςιγιάννθσ - Αντιπρόεδροσ Board GAMA Hellas) 
και θ υπεφκυνθ επικοινωνίασ τθσ GAMA Hellas, κα Φανι 
Θεοφανίδου με ςτελζχθ τθσ  GAMA International, τθν κα 
Bonnie Godsman  - CEO  GAMA  International, τον 
κ. Joe Mosimann  - Director Global Accounts, τον 
κ. AAMIR CHALISA - Global Markets, Gama  International και τον 
κ. Athan Vorilla -  Πρόεδρο /Διευκφνων Σφμβουλο 
του Lighthouse Financial Network, LLC. και ςυηθτικθκαν οι 

τρόποι για περαιτζρω ανάπτυξθ του παραρτιματοσ κακϊσ και θ προετοιμαςία για τθν επόμενθ ςυνάντθςθ 

του 2018 ςτθν Ελλάδα. 
 

Επίςθσ, ο Πρόεδροσ τθσ GAMA Hellas κ. Ιωάννθσ Τοηακίδθσ, ο 

Πρόεδροσ του ΠΣΣΑΣ κ. Δθμιτριοσ Γαβαλάκθσ, θ Αντιπρόεδροσ του 

ΠΣΣΑΣ κα Φωτεινι Κουκουλιάκου και θ υπεφκυνθ επικοινωνίαs τθs 

GAMA Hellas κα Φανι Θεοφανίδου, επιςκζφκθκαν τα κεντρικά 

γραφεία τθσ GAMA International φςτερα από πρόςκλθςθ τθσ 

κασ B.Godsman.  Στόχοσ τθσ επίςκεψθσ  ιταν θ γνωριμία με τα 

ςτελζχθ τθσ GAMA International, θ ξενάγθςθ ςτα νζα γραφεία του 

οργανιςμοφ και φυςικά θ ανταλλαγι απόψεων για τθν ενδυνάμωςθ 

τθσ παρουςίασ του παραρτιματοσ ςτθν Ελλθνικι Αγορά. 

Στθν προςπάκειά μασ  για ενθμζρωςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ 

όςον αφορά τον ρόλο και τθν αξία του Συντονιςτι 

Αςφαλιςτικϊν Συμβοφλων , υπιρξε κάλυψθ του ςυνεδρίου, με 

ηωντανι ςφνδεςθ Skype, από το οικονομικό τθλεοπτικό κανάλι 

SBC. 

 Ο Πρόεδροσ τθσ GAMA Hellas κ. Ι.Τοηακίδθσ και ο Πρόεδροσ του 

ΠΣΣΑΣ κ. Δ.Γαβαλάκθσ  παρουςίαςαν τισ πρωτοβουλίεσ  

τθσ GAMA Hellas, ανζδειξαν τθν προςπάκεια των Ελλινων 

Συντονιςτϊν για ποιοτικι αναβάκμιςθ των εργαςιϊν τουσ και τζλοσ προζβαλαν ςυνολικά  τθν αξία του 

Αςφαλιςτικοφ διαμεςολαβθτι για τον Ζλλθνα πολίτθ. 

Είμαςτε ζτοιμοι για το επόμενο Συνεδριο ! 


