Gala anuală 2008
Un Super Eveniment!

®
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ENERGY POWER MONEY

Gala Safe Union s-a desfăşurat în data de 19.01.2008, tot în “Eventpyramid”
(fascinanta cupolă din sticlă din sudul Vienei care a fost construită în formă de
piramidă) şi de această dată a avut ca motto »La notte Italiana«. Chiar de la intrarea
în sală se putea simţi il dolce profumo de la bella Italia. Muzica, măştile .....
impresionanta reconstrucţie a unuia dintre minunatele poduri veneţiene, Rialto, ca
decoraţie reuşită a scenei sau turnul înclinat din Pisa.
Alături de cei 1000 de invitaţi din toate ţările Safe Union, am urat un călduros 'Bun
Venit' şi unor marcante personalităţi din politică şi economie, sau diplomaţi şi
ambasadori din ţările Safe Union!

Emil Mitrache (Americanul), cunoscutul român din serialul TV “La Bloc”, ne-a
condus spre bună dispoziţie cu o foarte mare motivaţie de-a lungul întregii seri.
O foarte frumoasă reprezentaţie din piesa »Fantoma de la operă« a fost pusă in
scenă chiar la începutul serii.

Punctul culminant al serii a fost concertul dat de solista
»Gloria Gaynor«, recunoscută în întreaga lume.
Mulţumim însă şi celorlalţi artişti cât şi trupelor de muzică
live »Castelli & Band« din Italia, »Starmix«, »AB
Show Arts« »Teatro Banal«, care ne-au întreţinut până
la o oră târzie cântând cele mai bune melodii din ultimii
30 de ani şi au făcut o atmosferă incendiară. De neuitat
sunt şi scenetele celor din »Rat Pack«, care la prima
impresie ar fi putut trece uşor drept Frankyboy Frank
Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis jun., şi nu dublurile
lor – un extraordinar show muzical plin de umor!
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În discursul său fresh domnul Ándreas Königsberger a urat
un călduros “Bun Venit” oaspeţilor de onoare şi tuturor
colaboratorilor din distribuţie care au fost prezenţi din ţările
Safe Union. Dl. Königsberger a rezumat în cuvinte
entuziasmante activitatea foarte pozitivă din anul 2007:
Cu mari cuvinte de mulţumire a subliniat cu mândrie că Safe
Union are o stabilitate excepţională, acţionează în mod
independent şi oferă mari perspective pentru toţi colaboratorii
din vânzare! Dl. Königsberger s-a bucurat în mod special de
creşterea producţiei cu aprox. 30% faţă de anul plin de
succes 2006.
Domnul Martin Herzel a vorbit despre un an 2007 mare
pentru întregul concern şi a documentat această constatare
pozitivă cu cifre reale.
»Cu o producţie de peste 940.000 puncte aproape că am
atins deja din anul 2007, ţelul propus pentru 2008, respectiv
1 Milion de puncte. În 2008 vom reuşi să atingem ţelul de
1.000.000 de puncte!!!«
Domnul Friedrich Geist a constatat în discursul său că
decizia de a conduce firma lui, EPM, într-o cooperare
strânsă cu Safe Invest a fost decizia corectă. Ambele firme
– EPM şi Safe Invest – profită de acest lucru.
EPM şi Safe Invest sunt – raportându-ne la producţia de
asigurări de viaţă –Numărul 1 absolut în România!!!
Acest loc 1 pe piaţa românească nu trebuie doar apărat, ci şi
extins!
România (EPM + SI):
Ambele firme au reuşit să aibă împreună, în anul 2007, o
foarte bună producţie de asigurări de viaţă.....peste
30.000 de noi clienţi în asigurările de viaţă! Dar în paralel s-a
realizat şi un lucru incredibil:
În cadrul reformei de pensii, colegii noştri din România au
reuşit în decursul a numai 4 luni de zile să încheie
suplimentar aproape 150.000 »Contracte Pilon II«!
Domnul Dr. Ederer (Director General al Grawe) a mulţumit
în discursul său pentru colaborarea excepţională şi pentru
angajamentul de neoprit luat de toate forţele de vânzare şi
mai ales pentru anul de succes 2007. În mod special el a
ţinut să menţioneze munca reciprocă, consolidată, de
încredere şi de lungă durată depusă de cei doi parteneri în
ţările Safe Union. EPM şi Safe Invest sunt pentru Grawe
parteneri importanţi şi de încredere. Şi Grawe va rămâne pe
viitor un partener de nădejde al Safe Union.
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Pentru câteva minute a fost a fost anunţată o excursie virtuală în Caraibe!
Cu cel mai modern vas de croazieră din lume –»Dream of the Seas« (un oraş
plutitor) pornim în călătorie! Directorii care conform LP 12-07 erau în top în
clasamentul provizoriu şi ale căror nume se derulau pe ecran, au cules deja o primă
repriză de aplauze...Suntem nerăbdători să aflăm cine se va califica »finally«.
La Gală într-un ambient corespunzător, în faţa unui numeros public au fost acordate
din nou, multe premii şi distincţii în carieră şi bineînţeles distincţiile pentru salturile în
treaptă pentru noii Region Manageri şi Directori ai EPM.
Dl. Director Geist, a acordat cu mândrie următorilor parteneri de afaceri din poziţia
VI Region Manager ceasul EPM de design :

Domnul Airinei Dumitru

Domnul Târsa Dorel

Domnul Deaconu Mihai

Lanţul EPM din aur pentru
poziţia VII Region Director a
fost acordat doamnei
Vezeteu Lidia Mihaela.
Firma EPM este mândră că din
nou o femeie de succes a
trecut pragul directoratului.

Inelul EPM pentru atingerea poziţiei
VIII General Director a fost acordat
domnului Culipei Valeriu.
Domnul Culipei Valeriu a fost
profund emoţionat când a păşit pe
scenă şi a primit de la domnul Geist
Friedrich inelul valoros de aur
încrustat cu briliante veritabile.
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Multe mulţumiri doamnei Sabine Königsberger, care în colaborare cu agenţia Fiala
a reuşit din nou să transforme Gala 2008 Safe Union într-un eveniment de neuitat.
Multe mulţumiri şi tuturor celorlalţi colegi şi ajutoarelor auxiliare care s-au implicat
săptămâni întregi în organizarea şi pregătirea acestui eveniment! Fără această
muncă în echipă cu siguranţă că un asemenea succes nu ar fi fost posibil.

Haideţi să repetăm succesul mare din 2007 şi în anul 2008. O creştere de 30 de
procente. Apoi vom organiza din nou, în 2009, Evenimentul evenimentelor, vom
sărbători »Gala Safe Union« cu bucurie şi mândrie şi vom avea plăcerea de a vedea
şi alte staruri mondiale.

EPM

