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Generali, устойчивост на околната среда и равенство
между половете в Barcolana 2021
Триест – Generali е настоящият партньор на ветроходната регата Barcolana, която вече организира 53тото си издание, което ще се проведе на 10 октомври в Триестския залив, който все повече е фокусиран
върху темите за устойчивост на околната среда и Разнообразие и приобщаване.
Generali подкрепя спортни дейности и събития, които насърчават здравословния начин на живот, с цел
подобряване на благосъстоянието на хората. Generali, която подкрепя Barcolana повече от 40 години,
споделя ангажимента на регатата към обществото, насърчавайки култура на спорта, устойчивост на
околната среда и разнообразие и приобщаване, уловени в девиза на това издание: „Нови маршрути“.
Председателят на Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, коментира: „Регата„
Barcolana е празник, който чества морето и изключителното участие на моряците и любителите
на ветроходството, е нейният символ. Днес, повече от всякога, връщането заедно към морето,
осъзнавайки какво преживяваме и значението, което нашият индивидуален ангажимент има за
благосъстоянието и безопасността на общността, е мощно послание, което да предадем чрез
страстта към спорта, уважението към околната среда, солидарност и интеграция. За Generali,
чиято амбиция е да бъде Партньор за цял живот, това е ангажимент към своите хора и
общностите, в които Групата работи."
През 2021 г. Generali празнува 190 години от основаването си и е една от малкото компании, които
могат да се похвалят с толкова дълга история. По силата на своето ноу-хау и международно
присъствие, Групата може да предвижда нови тенденции, както като застраховател, така и като
социален иноватор.
За отбелязване на тържеството в Триест, историческия център на компанията, ще има принос както от
Историческия архив, наскоро преместен в обновения Палацо Берлам, с изглед към брега, така и от
Академията на Групата, чиято стратегия се фокусира, наред с други приоритети, върху разнообразие
по отношение на пола, поколенията, културата и приобщаването.
Generali отдавна подкрепя ветроходството и споделя неговите ценности. Тази дейност също така дава
възможност за обсъждане на равенството между половете, като се занимава с темата за морските
професии, които традиционно се считат за по-подходящи за мъже.
През последните няколко години темите за околната среда, интеграцията, разнообразието и
приобщаването бяха в центъра на инициативите, насърчавани от Generali по случай Barcolana. Това е
илюстрирано от Изабел Йоске, международно известен моряк и спортист, ангажирана със социална
работа с асоциация „Horizon Mixité” и „Generali Sea Talk”, диалози с известните моряци Ди Кафари и
Вики Сонг.

За ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП
Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group.
Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с управлението на активи в световен
мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 70,7 милиарда евро за 2020 г.
С повече от 72 000 служители, обслужващи 65.9 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото
присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като предлага
иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа. В Австрия, Централна, Източна
Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона.
През 2021 г. Generali Group празнува своята 190-а годишнина.

Media Relations
T +39.02.43535014
media@generali.com

Investor Relations
T +39.040.671402
ir@generali.com

Generali
@GENERALI
generaligroup
GruppoGenerali

www.generali.com

2

„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков”
№ 68, ЕИК 030269049 и притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет
по застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на
застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.
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