
 

 

 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠAΤΡΗΣ 

Η αγάπη του για τους αριθμούς και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και οι εμπειρίες ως παιδί 
από τους γονείς του, τον οδήγησαν από νωρίς να ασχοληθεί με επαγγελματισμό και αφοσίωση με τον 
ασφαλιστικό κλάδο. Ως μήλο κάτω από την μηλιά, συνεχίζει μία παράδοση από το 1985 εκσυγχρονίζοντας 
τη λειτουργία των ασφαλιστικών υπηρεσιών στα σύγχρονα δεδομένα.  
Σπουδές: 

 2001-2004 Kent business school (Ηνωμένο Βασίλειο)    
Master of Business Administration (M.B.A.) 

 1998-2001  Kent university (Ηνωμένο Βασίλειο)  
Διοίκηση Επιχειρήσεων B.Sc.     

Εξειδίκευση: 
 Υγεία 

H ευχή που δίνουμε στους αγαπημένους μας ανθρώπους είναι: «Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία». 
Στόχος είναι να προστατευθεί και να υλοποιηθεί αυτό που κάθε άνθρωπος επιθυμεί για τον ίδιο και την 
οικογένεια του. Την ελευθερία επιλογής του καταλληλότερο τρόπου αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας, 
ώστε να έχει ευτυχισμένη και ελεύθερη ζωή. 

 Αποταμιευτικά και συνταξιοδοτικά funds 
Το πρόβλημα της συνταξιοδότησης είναι σαν το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ξέρουμε 
ότι θα έρθει, αλλά ακόμα μας φαίνεται μακριά. Όμως η καλύτερη ώρα για να δράσουμε είναι τώρα που 
έχουμε χρόνο μπροστά μας. Οι αποταμιεύσεις που με κόπο αποκτούμε, απαιτούν συνετή διαχείριση 
και διασπορά κινδύνου. Μέσα από τα πλέον σύγχρονα και παγκόσμια pension funds μπορούμε να 
θωρακίσουμε και να αναπτύξουμε τις αποταμιεύσεις μας.  
Μέθοδος συνεργασίας: 
Συνεργάζεται με συστάσεις, προκειμένου να υπάρχει ομοιογένεια στο πελατολόγιο με ανθρώπους 
εμπιστοσύνης, ώστε να εφαρμόζεται υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση μέσα από ένα αναγνωρισμένο 
client service model. Η ταχύτητα, η αξιοπιστία και η σωστή τοποθέτηση των υπηρεσιών, είναι τα 
χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν τους πελάτες να είναι ευχαριστημένοι, με αποτέλεσμα να τον συστήνουν 
σε ανθρώπους που εκτιμούν.  
Η πορεία μέχρι σήμερα: 
1998 - Σήμερα: Έναρξη αδείας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή – Αποκλειστική συνεργασία Allianz 
2007 - 2014: Επικεφαλής ομάδας ασφαλιστικών συμβούλων – Αποκλειστική συνεργασία Allianz 
2014 - Σήμερα:     Ίδρυση της INSURANCE DESIGN (Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής) 
2015 - Σήμερα: Μέτοχος της BATRIS INSURANCE (Ασφαλιστικό Πρακτορείο) 
 


