
Компанія MetLife Alico провела чергову щорічну церемонію нагородження кращих 
співробітників та партнерів за результатами 2012 року, що носить назву Awards Night. Подія 
відбулася 28 березня 2013 року у вишуканому приміщенні концерт-холу «Оазис», 
розташованому в центрі Києва. 

                                     

 

На церемонію зібралося близько 170 гостей, серед яких були кращі представники 
власної агентської мережі та представники компаній-партнерів, а також поважні гості - 
Майкл Хатзідімітріу,  Голова регіону ESE, Нікос Даскалакіс, Голова каналів індивідуальної 
дистрибуції  ESE, Олександр Зарецький, Президент MetLife Alico в Росії та Член Правління 
MetLife Alico в Україні, Наталья Гудима, Президент Ліги Страхових Організацій України  та 
ділові партнери.  

Церемонію відкрив чудовий та проникливий дует сестер Петрик. Після привітальних 
слів менеджерів компанії, почалася церемонія нагородження. Ведучою церемонії була 
неперевершена зірка телебачення Сніжана Єгорова. 

                           

Під час церемонії були нагороджені кращі агенти та партнери за результатами 2012 
року. 

 Кращим партнером року за результатами продажів програм страхування від 
нещасного випадку стала компанія Старлайф, а кращим партнером року за результатами 
продажів програм страхування життя - компанія Євролайф Україна. Кращим партнером за 
якістю бізнесу було визнано компанію Фінанс Партнер. А компанією, яка продемонструвала 
найвищий показник зростання продажів, стала компанія OVB.  

 



    

           

 

                            

 

 

 

 

 

 

Компанія не тільки нагороджувала своїх найкращих представників, але й сама 
отримала нагороду. Наталія Гудима, Президент Ліги Страхових Організацій України,  
вручила пам’ятну відзнаку «Лідер за договорами  накопичувального страхування життя» 
Голові Правління MetLife Alico Джону Акселю Бромлей.  

 

                               

Кращим Менеджером Агентства  за результатами продажів програм страхування 
життя та програм страхування від нещасного випадку став Андрій Войло (Донецьк), Кращим 
Юніт-Менеджером за результатами року з продажів  програм страхування життя та програм 
страхування від нещасного випадку стала Людмила Алієва (Луганськ). Переможцем в 
номінації «Кращий Консультант року за результатами продажів програм страхування від 
нещасного випадку» став Микола Суханов (Донецьк), а переможцем в номінації «Кращий 
Консультант за результатами продажів програм страхування життя» - Віктор Бикадоров 
(Дніпропетровськ). 



                     

 

Церемонію нагородження продовжила вишукана вечеря, а довершили вечір шалений 
та емоційний виступ  балету Кітч, малий склад  Біг Бенду, та справжня зірка української 
естради, співачка та композитор Ірина Білик.            

                   

                                    


