ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ευρωπαϊκή Πίστη – Κορυφαία διάκριση στα Bravo Sustainability
Awards 2019
Χαλάνδρι 20 Δεκεμβρίου 2019 – Το πρώτο βραβείο κατέκτησε η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. στην
απονομή των Βραβείων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας “Bravo Sustainability
Awards 2019”, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Η Εταιρία απέσπασε την κορυφαία διάκριση ανάμεσα σε 25 συμμετοχές στην κατηγορία Bravo Market
(Αγορά), για το πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας. Στην εν λόγω κατηγορία έλαβαν μέρος επιχειρήσεις
και οργανισμοί για πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσουν και προωθούν μεταξύ άλλων το
υπεύθυνο Marketing, την ανάπτυξη προγραμμάτων Cause – Related και Social Marketing, αλλά
παράλληλα συμβάλλουν στη γενικότερη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εξυπηρέτηση του
καταναλωτή.
Το πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας, που παρέχεται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Πίστη, έχει
σημαντική επιρροή στους καταναλωτές αφού είναι ένα πρόγραμμα χωρίς κόστος, άμεσα συνδεδεμένο
με την πιο συνηθισμένη πράξη κάθε οικογένειας, τις αγορές.
Επίσης, το πρόγραμμα συνδέεται επιτυχώς με τον πρώτο από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
του Ο.Η.Ε., ο οποίος αφορά στην προστασία των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και στη μείωση της
φτώχειας.
Το βραβείο παρέλαβε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρίας και Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Βερζοβίτης Στέφανος, δηλώνοντας τα εξής: «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
είναι το εργαλείο για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Η βιωσιμότητα
προϋποθέτει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και κοινωνική αλληλεγγύη προς όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη. Ο Ασφαλιστικός Γονέας πηγάζει από το χρέος της Εταιρίας να διασφαλίσει πως η κοινωνική
προσφορά δεν περιορίζεται μόνο σε χορηγίες, αλλά αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού μας
σχεδιασμού».
Ο θεσμός BRAVO 2019, αποτελεί έναν θεσμό κοινωνικού διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που
αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, με βάση τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από Επιχειρήσεις,
Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών. Μέσω των 250 πρωτοβουλιών και

των 35.000 ενεργών πολιτών που συμμετέχουν στο θεσμό BRAVO αναπτύσσεται μια ευρύτερη
ενημέρωση και αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας καθώς και ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και
εμπειριών από τους Οργανισμούς αυτούς, που συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του αύριο.

