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Allianz Blogverseny – Egy lépés előre 

Az Allianz egy egyedülálló blogversenyt szervez, melyre 2014 óta nem volt példa a blogszférában. 

Eddig több mint 50-en jelentkeztek az értékes nyereményekért, melyet a nyertesek az Allianz 

Közös Jövőnk konferenciáján vehetnek át. 

Azt mondják, mindenki készített már egyszer 

blogot, és ezáltal mindenkiben megvan az akarat, 

hogy valamilyen szinten megmutassa magát és a 

gondolatait a nagyvilágnak. Ahány blog, annyi 

gondolat és érzelem. Ezek a gondolatok, érzelmek 

pedig emberi sorsokat formálnak, és inspiráló 

történeteket alkotnak. 

Az Allianz szeretne osztozni ezekben a 

történetekben, s bátorságot adni a bloggereknek a növekedéshez és céljaik eléréséhez, hiszen rengetegen 

idejüket és tudásukat a bloguknak, egyben jövőjük építésének szentelik. Nap mint nap döntéseket hoznak, 

legyen az családalapítás, vállalkozás, vagy az egészséges életmódra való áttérés. Az Allianz támogatja őket 

abban, hogy előrelépjenek, és kimozduljanak jelenlegi helyzetükből. A társaságot az is motiválta a 

blogverseny elindításában, hogy intenzíven jelen van a közösségi médiában, a Facebookon egyedülálló 

módon több mint 400 értékesítési partnere is megtalálható. 

Ezért az Allianz – a változásban, fejlődésben és tudásmegosztásban élenjáró vállalatként – szeretné 

megtalálni napjaink véleményformálóit, megtalálni azokat a történeteket, melyek inspiráló témájuk 

mellett kiváló minőségű tartalomkészítéssel párosulnak. Ezért 8 kategóriában (otthon, gyerek, életmód, 

utazás, gasztro, autó, művészet és kultúra, valamint nem politikai szakértői) díjazza a blogokat a rajongók 

és a szakmai zsűri szavazata alapján.  

Az Allianz Blogverseny keretében a bloggereknek lehetőségük van megmutatni magukat és a blogukat, 

melyen áldozatos munkával dolgoznak rendszeresen, legyen az megtalálható bármely tartalomfeltöltő 

oldalon. Jelentkezni 2016. szeptember 5-ig, a blogokra szavazni pedig 2016. szeptember 26-ig lehet a 

www.allianzblogverseny.hu oldalon. Egy blogger maximum 3 kategóriában is nevezheti a blogját, a 

verseny összdíjazása pedig 800 000 Ft.  

  

http://www.allianzblogverseny.hu/
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Az Allianzról 

Ügyfeleivel és értékesítési partnereivel az Allianz az egyik legerősebb pénzügyi közösséget alkotja.  

A pénzügyi lehetőségek kiaknázása és a kockázatok elleni védelem terén világszerte több mint 83 millió magán- és vállalati ügyfél 

támaszkodik az  Allianz szaktudására, tőkeerejére, globális jelenlétére és stabilitására.  

2014-ben az Allianz a világ több mint 70 országában 148 ezer alkalmazottal 122,3 milliárd eurós díjbevételt és 10,4 milliárd eurós működési 

eredményt ért el. 

Az Allianz magyarországi csoportjának tagjai az Allianz Hungária Zrt., az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, az Allianz Egészség- és Önsegélyező 

Pénztár, valamint az Allianz Alapkezelő Zrt. termékeikkel és szolgáltatásaikkal széles körű pénzügyi megoldásokat nyújtanak. Az Allianz Hungária 

Zrt. a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint 123,76 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el 2014-ben, a Mabisz által közzétett adatok 

szerint 15 százalékkal továbbra is piacvezető a biztosítási piacon, 21 százalékkal szintén piacvezető a nem-életbiztosítások területén.  

A közlemények mindenkor az alábbiak figyelembe vételével értelmezendők 

 

Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban  
A sajtószoba közleményeiben szereplő állítások között előfordulhatnak jövőre vonatkozó várakozások és egyéb prognózisok, amelyek a vezetőség 
jelenlegi elképzelésein  és feltételezésein alapszanak, valamint tartalmazhatnak ismert és nem ismert kockázatokat és bizonytalan tényezőket, 
amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban kifejezettektől vagy 
sugalltaktól. A kontextus okán a jövőre vonatkozó állításokon kívül a jövőre vonatkozó állításokat olyan szavak jelölik, mint „esetleg", „majd … fog", 
„kellene", „elvár", „tervez", „szándékozik", „vár", „vél", „becsül", „előrejelez", „potenciális", vagy „folytatódik" és hasonló kifejezések. A tényleges 
eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen  eltérhetnek az ilyen állításokban szereplőktől a következők miatt, de nem kizárólag: (i) 
általános gazdasági feltételek, ide értve különösen a gazdasági feltételeket az Allianz Csoport fő üzleti tevékenységében és fő piacain, (ii) a 
pénzügyi piacok teljesítménye, ide értve a feltörekvő piacokat, és ideértve a piac volatilitását, a likviditást és a hitelezési eseményeket (iii) a 
biztosított káresemények gyakoriságát és súlyosságát, többek között természeti katasztrófákból eredően, és ide értve a károkkal kapcsolatos 
kiadások alakulását, (iv) halálozási és megbetegedési szinteket és tendenciákat, (v) a megújítási arányokat, (vi) a hitel-nemteljesítések mértéke, 
(vii) kamatlábak szintje, (viii) devizaárfolyamok, ide értve az Euro/U.S. dollár árfolyamot, (ix) a verseny változó szintjei, (x) törvények és 
szabályozások változásai, ide értve a monetáris konvergenciát és az Európai Monetáris Uniót, (xi) a központi bankok és/vagy külföldi kormányok 
politikáinak változásai, (xii) az akvizíciók hatása, ide értve a kapcsolódó integrációs kérdéseket, (xiii) átszervezési intézkedések, és (xiv) általános 
versenytényezők, minden esetben helyi, regionális, nemzeti és/vagy globális alapon. Az ilyen tényezők közül sok előfordulása valószínűbb vagy 
határozottabb lehet terroristák tevékenysége és azok következményei eredményeképpen. 

Nincs frissítési kötelezettség  

Az Allianz nem vállal kötelezettséget az itt közölt információk frissítésére. 

 

 


