COMUNICAT DE PRESĂ
București, 29 martie

ASIROM a câștigat Premiul pentru Excelență și Premiul Special Managerul Anului
pentru Mariana Diaconescu, în cadrul Galei Premiilor Pieței Asigurărilor, organizată de
Revista PRIMM – Asigurări & Pensii
ASIROM VIG face parte din cele mai performante companii de asigurări, primind două
premii în cadrul Galei Premiilor Pieței Asigurărilor, organizată de Revista PRIMM –
Asigurări & Pensii.
Joi seară, peste 400 de lideri și specialiști din asigurări, pensii private și din alte domenii
conexe au fost prezenți la ediția a XIII-a a tradiționalei ceremonii, desfășurate și în acest an la
Hotel Radisson BLU.
ASIROM VIG s-a remarcat la eveniment obținând două premii. La categoria Premii pentru
Companii de Asigurare, ASIROM VIG și-a adjudecat în acest an Premiul pentru Excelență.
De asemenea, Premiul Special Managerul Anului i-a fost decernat în acest an Marianei
Diaconescu, Președintele Directoratului ASIROM VIG.

În cadrul aceleiași ceremonii, au fost acordate Diplome sucursalelor și agențiilor
companiilor aflate pe primele 5 locuri în Topurile Județene de asigurări generale, de viață și
de brokeraj în asigurări.
Astfel, in baza clasamentului primelor brute subscrise pe anul 2012, ASIROM VIG ocupă:
32 locuri în Top 5 - Asigurări Generale dintre care locul 1 pentru Brăila, Neamț, Prahova și
Vrancea;
34 locuri în Top 5 - Asigurări de Viață dintre care locul 1 pentru județele Harghita și Sălaj;
4 locuri în Top 3 – EuroRegiuni – locul 1 pentru Regiunea de Sud-Est, două locuri 2 pentru
Regiune Nord-Est si Regiunea Vest și locul 3 la Regiunea Sud-Muntenia;

1 loc în Top 3 - Sucursala Anului Asigurări Generale pentru Prahova.

La ridicarea premiilor, Mariana Diaconescu, președinte ASIROM VIG a declarat:
"Recunoașterea eforturilor de a oferi cele mai bune servicii clienților noștri nu poate decât să
ne onoreze. Aș vrea să mulțumesc atât echipei XPRIMM pentru un eveniment de excepție,
cât și colegilor mei, care fac eforturi pentru a răspunde provocărilor unei pieți în dezvoltare și
pentru a menține cele mai înalte standarde ale serviciilor companiei noastre.”

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 24 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. Grupul VIG este de asemenea listat si
la Bursa de Valori din Praga (Prague Stock Exchange).

