INTERVIU

DR . Günter
Geyer:

“În România,
Vienna
Insurance
Group este
lider de piaţă”

În precedentul număr al revistei noastre
am prezentat pe larg emoţionanta
ceremonie găzduită de Ambasada
României de la Viena, cu prilejul decorării
Dr.Gunter Geyer – Manager General
şi
Preşedinte al Wiener Stadtische
Versicherungsverein(VIG ) – cu Ordinul
Merite Deosebite pentru Comerţ şi
Industrie în grad de Mare Cavaler, cea
mai înaltă distincţie de profil acordată
de Preşedintele României. Colaborarea
de succes dintre ASIROM şi VIG a făcut
ca, la ora actuală, parteneriatul românoaustriac să fie liderul pieţei de asigurări
din România, bucurându-se de maximă
încredere în rândul românilor, persoane
fizice sau juridice.Şi cum este vorba
despre un model de succes, care merită să
fie cunoscut publicului larg, am profitat
de ceremonia de la Viena pentru a solicita
liderilor bordului VIG interviuri pe
această temă.
Aşadar , în paginile de faţă şi în
următoarele, de vorbă cu Dr. Günter
Geyer, ca şi cu Dl. Peter Hagen –
CEO , Preşedinte al Directoratului VIG ,
respectiv Dl. Franz Fuchs - membru
al Bordului Managerial.

- Domnule Geyer, în primul rând, vă
felicităm pentru premiul pe care l-aţi
primit! Aveţi o carieră remarcabilă şi aş
vrea să vă întreb ce valenţe are acest premiu
pentru dumneavoastră?
- Günter Geyer: Este o onoare pentru mine
că am primit această înaltă decoraţie din partea
preşedintelui României. Privesc această distincţie
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şi ca pe o recunoaştere a implicării companiei
noastre în România. Vienna Insurance Group
este prezentă de peste 10 ani pe piaţa de asigurări
din România şi am reuşit să poziţionăm grupul
nostru ca lider într-un context foarte competitiv.
Acest lucru nu a fost posibil decât printr-un efort
de echipă. Am fost foarte fericit să văd mulţi colegi
şi parteneri de afaceri la ceremonie, care au muncit

laolaltă pentru această evoluţie remarcabilă a
grupului.
- Aţi putea să ne spuneţi care a fost
momentul celei mai mari satisfacţii din
cariera dumneavoastră?
- Günter Geyer: Cand lucrezi mai mult de
patru decenii pentru o companie cu o astfel de

