2012
Gala 20 ani SI şi 10 ani EPM
O seară fulminantă cu un program
spectaculos.
Exact acum 20 de ani domnul Andreas Königsberger a fondat compania SI şi din
acea zi a început marşul nostru triumfal în Europa Centrală şi de Est. Între timp
suntem reprezentaţi în 10 ţări, iar cu cei peste 1 milion de clienţi am devenit una
dintre cele mai de succes firme de distribuţie de produse financiare din întreaga
ECE. Tot acum 10 ani domnul Friedrich Geist a fondat compania EPM în România, o
companie care a reuşit în decursul a câţiva ani să devină cel mai mare broker de
asigurări de viaţă. Acesta este motivul pentru care cei mai de succes 380 parteneri
de afaceri au fot invitaţi la o Gală fantastică la palatul Hofburg din Viena.
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Pe lângă cei 20 de ani de succes ai SI şi cei
10 ani de succes ai EPM a mai existat însă
un motiv pentru a sărbători din plin: am
salutat puternicul parteneriat cu concernul
de asigurări care are cel mai mare succes în
ECE, Vienna Insurance Group.
Directorul General al Vienna Insurance
Group, domnul Dr. Peter Hagen, a ţinut un
discurs foarte impresionant.
Vienna Insurance Group deţine un rol de pionierat în regiunea economică a Europei
Centrale şi de Est. În prezent concernul îşi desfăşoară activitatea în 24 de ţări, în
marea lor majoritate din regiunea ECE. Cu 9 miliarde de Euro prime intermediate, VIG
este astăzi liderul în asigurări din Europa Centrală şi de Est.

Domnul Andreas Königsberger a ţinut un discurs foarte emoţionant care a oglindit cei
20 de ani cu toate suişurile şi coborâşurile avute. Domnul Königsberger a subliniat şi
faptul că acest lucru a fost posibil doar alături de cei mai buni parteneri. Căci fără
aceştia succesul nu ar fi posibil.
La final o prezentare inedită i-a ţinut pe partenerii de afaceri în suspans. Domnul
Friedrich Geist a prezentat noul concurs pentru anul 2013. Dubai! O ţară ca desprinsă
din 1001 nopţi cu un program de care se pot bucura încă de pe acum cei care vor
câştiga. Toţi au recunoscut imediat că va fi o călătorie extraordinară şi exclusivistă
care va avea incredibil de multe puncte de atracţie.
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Programul serii a fost senzaţional şi ca un joc de artificii în privinţa momentelor
extraordinare de spectacol şi highlight-uri muzicale. Invitaţii au fost entuziasmaţi chiar de
la începutul serii de recunoscuta interpretă austriacă de muzică pop, Nadine Beiler, care
a reprezentat Austria în anul 2011 la concursul de muzică Eurovision şi care a fost
însoţită de nişte artişti acrobaţi extraordinari. Atât unica artistă în nisip, Frauke Menger,
cât şi atractiva contorsionistă Nina Burri din Elveţia au impresionat publicul cu arta lor
corporală excepţională.

În mod cert punctul fulminant al serii a fost reprezentaţia dată de starul muzical italian,
recunoscut pe plan internaţional: Umberto Tozzi. Începând cu hitul „Ti Amo“ şi până la
„Gloria“ n-a mai rămas nimeni pe scaun, toată lumea ducându-se pe ringul de dans.
Vizionaţi pozele de la acest eveniment fenomenal şi minunaţi-vă de impresionanta
experienţă pe care au trăit-o invitaţii.
Puteţi vedea fotografiile de la Gală pe pagina noastră de web: www.epm.ro
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