ERGO Türkiye, “Kutup Yıldızı” Acentelerini
Lizbon’da Ağırladı
Türkiye’nin acente odaklı şirketi ERGO Türkiye, ‘Kutup Yıldızı’ acenteleriyle Lizbon’da bir
araya geldi. ERGO Türkiye ayrıca, acenteleri ile ortak başarılarını taçlandırmak üzere
geliştirdiği “ERGO’nun Yıldızları”adlı ayrıcalıklı hizmet platformunun yenilenen yüzünü ve
kapsamını da tüm iş ortaklarıyla paylaştı.

"Acente ve Müşteri Odaklılık" stratejisi kapsamında iş ortaklarına daha yakın olmak için farklı
çalışmalara imza atan ERGO Türkiye, 4-6 Mart tarihleri arasında, Avrupa’nın en renkli
şehirlerinden biri olan Lizbon’da Kutup Yıldızı Acenteleriyle bir araya geldi.
ERGO Türkiye CEO’su Theo Kokkalas ve ERGO Türkiye İcra Kurulu Üyelerinden Yıldırım Türe
ve Mert Ekitmen’in de iş ortaklarına eşlik ettiği seyahat süresince acenteler Avrupa’nın 7
tepeli şehri Lizbon’u keşfederken, şehrin ünlü saray, kale ve köprülerini de gezme imkanı
buldular. ERGO Türkiye’nin Kutup Yıldızı acenteleri, bir liman şehri olan Lizbon’da meşhur
deniz ürünlerinin ve ünlü Porto Şaraplarının tadına bakıp, Fado Gecesi’nde Lizbon’un
ezgilerine kulak verdiler.

Farklı kültürleri içinde barındıran ve Avrupa’nın en renkli

başkentlerinden birisi olan Lizbon’da 3 gün boyunca ERGO Yöneticileri ile bir arada
bulunarak karşılıklı görüş alışverişinde de bulunan Kutup Yıldızı Acenteleri, gezi süresince
keyifli vakip geçirdiler ve Lizbon’dan biriktirdikleri güzel anılarla ayrıldılar.

“ERGO’nun Yıldızları” artık daha ayrıcalıklı
Yıldırım Türe ERGO Türkiye’nin acenteleriyle ortak başarılarını taçlandırmak üzere geliştirdiği
“ERGO’nun Yıldızları” adlı programın yenilenen yüzü ve genişleyen kapsamı hakkında da bilgi
verdi. Türe: “Adil ve şeffaf performans değerlendirme sistemi olan “Skor Puan” uygulamamız
ile, her yıl ERGO’nun Yıldızları programımıza dahil olacak iş ortaklarımızı belirliyoruz.
ERGO’nun Yıldızları çatısı altında iş ortaklarımız için özel hizmet ve fayda sağlayan ayrıcalıklı
ve avantajlı bir dünya sunuyoruz. Bu uygulamayla acentelerimize; ünlü markalarla iş birliğiyle
hediye çeklerinden, araç kiralama, hukuki danışmanlık, kişisel bakım, havalimanı transferi,
checkup ve spor merkezi üyeliğine varıncaya kadar birçok alanda ücretsiz veya indirimli
hizmet alma imkanı sağlıyoruz. Yenilenen Yıldız programıyla birlikte ERGO’nun Yıldızları,
kendilerine özel açılan internet sitesi ve hizmet hattından detaylı bilgilere rahatlıkla ulaşıp,
istedikleri hizmetlere bir telefon ile ulaşma imkanına da sahip olacaklar. Her fırsatta acente
odaklı şirket olduklarını vurgulayan ve iş ortaklarını desteklemeye yönelik olumlu yatırımlar
yapmaya devam eden ERGO Türkiye, iş ortaklarına “iyi günde kötü günde daima ERGO
Seninle” yaklaşımıyla yenilediği Yıldız Programı ile de “tam destek” vermeye devam ediyor.
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