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Ψάχνοντας να απαντήσω ποιο εί-
ναι το νόημα της ύπαρξης του
MDRT (Million Dollar Round

Table), τι όφελος είχα από την παρουσία
μου στο τεράστιας απήχησης παγκόσμιο
συνέδριο στο Μαϊάμι της Φλόριντας τον
Ιούλιο του 2019, και τελικά σε ποια ομά-
δα ανθρώπων έγινα μέλος, κατέληξα σε
κάποιες πολύτιμες πληροφορίες. 
Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι τα μέλη αυ-
τού του παγκόσμιου οργανισμού είναι
αδιαμφισβήτητα επαγγελματίες ασφα-
λιστές, που κάτι έχουν κάνει πολύ καλά
για να μπορέσουν να πιάσουν τόσο υψη-
λούς παραγωγικούς στόχους. Είναι οι
καλύτεροι ασφαλιστικοί σύμβουλοι από
τους καλύτερους παγκοσμίως. Αναρω-
τήθηκα, λοιπόν, ποιο είναι
το δικό μου καλό στοιχείο
που μου έδωσε το προνόμιο
να συμπεριληφθώ σε αυτή
την elit επαγγελματιών. 
Οι ιδιαίτερες επαγγελματι-
κές γνώσεις στον ζωικό κλά-
δο είναι κοινό και φυσικά
προαπαιτούμενο χαρακτη-
ριστικό για όλους αυτούς
τους συναδέλφους, που
δραστηριοποιούνται σε κάθε γωνιά του
πλανήτη. Άρα, δεν θα μπορούσε να είναι
αυτό μόνο του το δυνατό μου στοιχείο. 
Μετά από σκέψη αναγνώρισα ένα στοι-
χείο που περισσότερο ίσως συνδέεται
με την προσωπικότητά μου και συνδυά-
ζεται τελικά με την επιτυχία στην εργα-
σιακή μου δραστηριότητα. Αυτό είναι το
ειλικρινές, πραγματικό ανθρώπινο εν-

διαφέρον μου για τον υπο-
ψήφιο ή υφιστάμενο πελάτη
μου. Αναγνώρισα ότι πάντα
αντιμετωπίζω τον άνθρωπο
που έχω μπροστά μου σαν
να είμαι εγώ, η αδερφή μου,
το παιδί μου. Με ενδιαφέρει
να είμαι πραγματικά χρήσι-
μη και οι επαγγελματικές
γνώσεις μου να του είναι πο-
λύτιμες. Κάνω μαζί του όση
κουβέντα χρειάζεται μέχρι
να καταλάβω ποια είναι
πραγματικά η ασφαλιστική
του ανάγκη. Με ενδιαφέρει
πραγματικά να του προσφέ-
ρω μία ασφαλιστική πρόταση

που να είναι η ιδανικότερη στην
ανάγκη του, αλλά ταυτόχρονα
και στην οικονομική του δυνατό-
τητα. Αφιερώνω όσο χρόνο χρει-
άζεται για να συνδυάσω ιδανικά
διαφορετικές εταιρείες και προ-
γράμματα κάλυψης, αδιαφορώ-
ντας αν αυτό σημαίνει για το
γραφείο μου πολλαπλάσιες ερ-
γατοώρες υποστήριξης. Αυτό το
ειλικρινές νοιάξιμο για τους αν-

θρώπους αυτούς μετατράπηκε, ασυναί-
σθητα, σε εμπιστοσύνη, πίστη, αφοσίω-
ση από μεριά τους. Θα τολμήσω να πω
ότι πραγματοποιούμε ένα είδος παντρέ-
ματος και είμαστε σαφέστατα μαζί στα
εύκολα και στα δύσκολα. 
Αυτό αναγνωρίζω ότι κάνω εγώ καλά,
αλλά πόσο ενδιαφέρον είναι να μπορεί
να δει κάποιος τι κάνουν τα υπόλοιπα

72.000 μέλη του
MDRT καλά ή καλύτε-
ρα από εμένα; 
Αυτό πιστεύω είναι το
μεγαλύτερο προνόμιο
και ανεκτίμητης αξίας
δώρο που μπορεί να
κάνει  ένας επαγγελ-
ματίας στον εαυτό
του ως επένδυση για
τη δουλειά του. Το
όποιο κόστος ενός τα-
ξιδιού και οι όποιες
συνδρομές για τα συ-
νέδρια αυτού του ορ-
γανισμού είναι μηδα-

μινά, μπροστά στην
αστείρευτη γνώση που λαμβάνεις από
όλους αυτούς τους λαμπρούς επαγγελ-
ματίες. Αισθάνομαι πραγματικά ευλογη-
μένη που μπόρεσα να δω τόση συμπυ-
κνωμένη γνώση να ξεδιπλώνεται μπρο-
στά μου. Και αυτό που μπορώ να πω με
μεγάλη σιγουριά είναι ότι όλοι όσοι κα-
τάφερα να γνωρίσω μέσα στη μεγάλη
μας ομάδα του MDRT χαιρόντουσαν να
μοιράζονται αυτή τη γνώση τους μαζί
μου. 
Τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει από το
να μπορέσει κάποιος να γνωρίσει στοι-
χεία επαγγελματισμού από εξαιρετι-
κούς συναδέλφους, που κάτι διαφορετι-
κό κάνουν άψογα στην προσωπική και
την επαγγελματική τους ζωή; Έλαβα
γνώσεις που θα χρειαζόμουν πολλές ζω-
ές για να τις αποκτήσω και είμαι τόσο τυ-
χερή που μπόρεσα να το κάνω τώρα!

Το να νοιάζεσαι 
για τους ανθρώπους είναι ένδειξη

εσωτερικής ωριμότητας
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*Η Κατερίνα Χαραλαμπίδου γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα. Αποφοίτησε το 2003 από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

(ΤΕΦΑΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Κομοτηνής. Είναι δεύτερης γενιάς ασφαλίστρια, αφού η μητέρα της δημιούργησε

το ασφαλιστικό της γραφείο το 1980. Κατέχει άδεια ασφαλιστικού συμβούλου από το 1997, πιστοποίηση (Δ) Επαγγελματικών

Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση και είναι εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. 

Παρακολούθησε σειρά σεμιναρίων με τα κυριότερα να αφορούν: Συνταξιοδότηση-Επένδυση, management, αμοιβαία κεφάλαια,

marketing, sales in action.

Το ασφαλιστικό πρακτορείο της, που ονομάζεται wedo.insure, ασχολείται με όλων των ειδών τις ασφαλίσεις, με ιδιαίτερη εξει-

δίκευση τον κλάδο ζωής, και έχει συνεργασία σχεδόν με όλη την ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Έγινε επίσημο μέλος του MDRT το 2019, μέλος επικοινωνίας του MDRT για το 2019-2020 και παρακολούθησε το παγκόσμιο συ-

νέδριο στο Μαϊάμι τον Ιούνιο του 2019.
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