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ASIROM VIG a inaugurat un nou sediu pentru agenția din Slatina, județul Olt
Mariana Diaconescu, președinte ASIROM Vienna Insurance Group împreună cu alți membri din
conducerea companiei au inaugurat un nou sediu pentru agenția din Slatina, județul Olt.
La festivitatea de inaugurare au participat Mariana Diaconescu, președinte ASIROM, Dragoș
Călin, membru directorat ASIROM, Dan Tudoroiu, Director Retea Vanzari Bucuresti si regiunea
Sud-Vest ASIROM, Marin Gubandru, Director de Vânzări Sucursala Dolj-Olt ASIROM, precum
și președintele Consiliului Județean Olt, Paul Stănescu, prefectul județului Olt, Silviu Neacșu,
primarul municipiului Slatina, Prina Minel Florin, parlamentari din județele Dolj și Olt alături de
alți reprezentanți ai autorităților locale și judetene, reprezentanți ai societăților de brokeraj,
oameni de afaceri și principalii clienți și parteneri ai sucursalei Dolj-Olt.
Astfel, sediul agenției Slatina ASIROM VIG se află, începând cu luna aprilie, pe Bulevardul
Nicolae Titulescu nr. 47A.
“O rețea teritorială puternică face parte din strategia ASIROM pe termen lung, iar sediile noi și
moderne în locații cât mai vizibile nu vin decât să susțină această strategie. Serviciile de calitate
pe care le oferim clienților noștri încep de la intrarea în fiecare agenție ASIROM și continuă pe
parcursul întregii valabilități a contractului de asigurare” a declarat Mariana Diaconescu,
președinte ASIROM.

Despre ASIROM Vienna Insurance Group
De peste 20 de ani, ASIROM este compania de asigurări tradițională a românilor, oferindu-le
acestora siguranța și confortul de care au nevoie, definind permanent tendințele pieței locale a
asigurărilor.
ASIROM este în primul rând o companie care oferă soluții viabile clienților săi, adaptându-și
permanent produsele și tarifele la tendințele pieței, respectându-și totodată obligațiile asumate
prin contractele de asigurare.

2007 s-a dovedit a fi un an de schimbări majore, care au adus beneficii notabile pentru
ASIROM, rămânând în istorie drept anul când compania de asigurări s-a alăturat marii familii

a grupului lider pe piața de asigurări din Europa Centrala și de Est, Vienna Insurance Group
(VIG).

Vienna Insurance Group (VIG) este lider în asigurări atât în Austria, cât și în Europa Centrală
și de Est. Aproximativ 50 de companii din 25 de țări formează un Grup cu o tradiție, brand-uri
puternice și relații apropiate cu clienții. VIG are o experiență de 190 de ani în domeniul
asigurărilor. Cu peste 24.000 de angajați, Vienna Insurance Group este liderul incontenstabil pe
piețele cele mai importante din portofoliu. Prin urmare, are o poziționare excelentă, ce îi permite
să profite de oportunitățile de creștere pe termen lung într-o regiune cu 180 de milioane de
locuitori. Vienna Insurance Group (VIG) este compania cu cel mai bun rating al indicelui ATX de
pe piața bursiera austriacă; este de asemenea listat și în Prague Stock Exchange.

