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Open Life: Dwie godziny dla rodziny
środa, 16 maja 2018 08:49

Open Life już po raz czwarty zaangażowało się w akcję społeczną Fundacji Humanites. 15 maja

pracownicy towarzystwa skończyli pracę dwie godziny wcześniej po to, by w Międzynarodowy Dzień

Rodziny mieć więcej czasu dla najbliższych.  

W ramach akcji pracownicy Open Life mogli wziąć udział w licznych aktywnościach nawiązujących do

tematu przewodniego tegorocznej edycji. Głosowali na ulubioną grę z dzieciństwa, przypominali sobie

zasady dawno zapomnianych zabaw, a 15 maja już od rana wprawiali się przed prawdziwą, wieczorną

rozgrywką, wspólnie rozwiązując karciane łamigłówki logiczne – udostępnione z okazji „Dwóch godzin”

w kluczowych miejscach biura. 

– Mamy nadzieję, że dzięki dodatkowym dwóm godzinom spędzonym z rodziną udało się naszym

współpracownikom zbliżyć do siebie, nawiązać bliższe relacje i umocnić więzi – mówi Kamila Kępińska,

dyrektor Departamentu Marketingu i PR Open Life. – Dołożymy wszelkich starań, żeby nasza firma wzięła

udział w tej akcji także w przyszłym roku – dodaje. 

(AM, źródło: Open Life) 
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MediSky: Arkadiusz Piątek nowym dyrektorem generalnym na Polskę

Firma MediSky International mianowała Arkadiusza Piątka nowym dyrektorem generalnym na Polskę.

Będzie on odpowiedzialny za wypracowanie...
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Alior Bank: Katarzyna Sułkowska zatwierdzona na stanowisku prezesa

15 maja na trzysta osiemdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Katarzyny...
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Allianz Research: Azja nadaje tempo

Azja bez Japonii w 2017 r. odpowiadała za 76% wzrostu w globalnej branży ubezpieczeniowej, z czego

ponad 2/3 było zasługą Chin – wynika z raportu...
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EIOPA: Ruszyły stress-testy dla ubezpieczycieli i reasekuratorów

14 maja Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

rozpoczął czwarte testy warunków skrajnych...
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Grupa PZU: Prawie 6 mld zł zebranych składek

5,83 mld zł przypisu składki brutto, najwięcej w historii, 1,04 mld zł skonsolidowanego zysku netto,

utrzymanie wysokiej rentowności w...
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Rynek ubezpieczeń: Dyskusja o praktycznych aspektach ustawy
„dystrybucyjnej”

Dziś w Warszawie rozpoczyna się dwudniowa konferencja zatytułowana „Ustawa o dystrybucji

ubezpieczeń w praktyce”. Patronem medialnym wydarzenia...
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