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Generali secara aktif berbagi inspirasi
bersama masyarakat Tanah Merah.



Tahun kedua kolaborasi dengan HOPE untuk kepedulian sosial
perusahaan
Balai pertemuan warga akan lebih aktif fungsinya

JAKARTA -- Komunitas Tanah Merah kembali digiatkan aktifitas sosialnya oleh PT
Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali), di mana tahun ini menggandeng siswa dan
siswi highschool grade 7 dari Mentari International School Bintaro bersama dengan
HOPE worldwide Indonesia (HOPE).
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Setelah tahun lalu dilakukan perbaikan balai pertemuan warga, maka sebagai kelanjutan
Generali memberi bantuan alat medis selain agenda tahunan berupa story-telling
kepada anak-anak Tanah Merah. Siswa dan siswi yang bergabung tersebut melakukan
kegiatan belajar dan berbagi bersama anak-anak sejak bulan Oktober.
"Puncaknya rangkaian kegiatan belajar dan berbagi adalah hari ini. semua berkumpul,
karyawan, siswa dan masyarakat, bercerita kisah inspiratif, menggambar, bermain dan
ada seremoni bantuan alat medis," tukas Wianto Chen, Group Head Marketing yang
hadir di antara masyarakat Tanah Merah menyerahkan bantuan secaa simbolis. Bagi
Generali, kegiatan ini merupakan tahun kedua kerjasama dengan HOPE di Tanah
Merah, menjalankan visi to actively protect and enhance people's lives.
Dengan bantuan tersebut, diharapkan kesehatan warga dapat lebih terjaga dengan
memanfaatkan Balai pertemuan yang telah direhabilitasi tahun lalu.

GENERALI GROUP
Generali Group merupakan salah satu penyedia asuransi global dengan total pendapatan
premi €70 milyar di tahun 2014. Didukung oleh 78.000 karyawan yang tersebar diseluruh
dunia dan melayani lebih dari 72 juta klien di lebih dari 60 negara dan semakin pesat
menempati posisi penting pada pasar Eropa Timur dan Asia

GENERALI INDONESIA
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia merupakan bagian dari Generali Group yang
beroperasi di Indonesia sejak tahun 2009. Generali Indonesia mencatat perolehan premi
sebesar Rp 1,8 Triliun pada tahun 2014. Sebagai wujud dari komitmen Generali Indonesia
kepada pelanggan, pada tahun 2015 Generali Indonesia menempati kantor baru yaitu di
Generali Tower.

