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    Warszawa, 26 kwietnia 2017 r.  

 

Informacja prasowa  

Dzień Przedsiębiorczości w Pramerica Życie 

 

Pramerica Życie wzięła udział w programie „Dzień przedsiębiorczości” organizowanym corocznie przez Fundację 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 26 kwietnia 2017 r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych odwiedzili centralę 

firmy oraz jej oddziały i mieli niepowtarzalną okazję poznać tajniki pracy w towarzystwie ubezpieczeń, a także 

kulisy udzielania klientom profesjonalnego wsparcia finansowego.  

 

 „Dzień przedsiębiorczości” w Pramerica Życie rozpoczął się prezentacją ogólną na temat firmy, jej historii i wartości, ja-

kimi się kieruje. Uczniowie otrzymali również ogólne informacje na temat rynku ubezpieczeń. Po tym wprowadzeniu mło-

dzież sama mogła doświadczyć pracy na stanowiskach w Dziale IT, Dziale HR, Dziale Szkoleń, oraz w oddziałach firmy, 

a także spotkać się z Członkami Zarządu.   

 

- Łączenie edukacji z biznesem leży u podstaw naszej działalności społecznej. Cieszymy się, że odwiedzająca nas mło-

dzież miała okazję poznać w praktyce, jak dbamy o bezpieczeństwo finansowe naszych klientów. To była również dosko-

nała okazja do tego, by pokazać uczniom, jakich umiejętności wymaga praca w branży finansowej. Mamy nadzieję, że 

udział w Dniu przedsiębiorczości w Pramerica Życie wzbogaci odwiedzających nas uczniów i wpłynie pozytywnie na wy-

bór ich przyszłości zawodowej - powiedział Robert Gowin, Członek Zarządu Pramerica Życie.  

 

Pramerica Życie jest partnerem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i corocznie wspiera jej działalność statutową 

współrealizując takie inicjatywy jak Pramerica Moc Działania, czy program Otwarta firma realizowany w ramach Świato-

wego Tygodnia Przedsiębiorczości.  

 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości organizuje corocznie „Dzień przedsiębiorczości” w celu przybliżenia uczniom 

szkół ponadgimnazjalnych różnych zawodów i branż oraz by wesprzeć ich w racjonalnym wyborze przyszłego zawodu. 

Od początku trwania programu uczestniczyło w nim ponad 554 tysiące uczniów i taka sama liczba towarzyszących im 

wolontariuszy. „Dzień przedsiębiorczości” jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  

Andrzeja Dudy. 

 

Kontakt do mediów:  

Małgorzata Morańska, malgorzata.moranska@pramerica.pl, Tel. (+48) 660 755 238 

 

Pramerica Życie TUiR SA należy do Prudential Financial, Inc.- jednej z największych instytucji finansowych na świecie z ponad 140-letnią historią.  

W Polsce oferujemy ubezpieczenia na życie o jednym z najszerszych zakresów ochrony.Na rynku wyróżnia nas wyjątkowa dbałość o Klientów i ich 

zaufanie a także najwyższe standardy obsługi. Naszym Klientom dajemy realne oparcie finansowe w momencie, gdy tego najbardziej potrzebują, a 

przez cały okres współpracy chronimy to, co dla nich najważniejsze, pomagając im czerpać więcej z życia. Tworzymy przyjazne i oparte na szacunku 

środowisko pracy, w którym ambitni i wyjątkowi ludzie mogą się rozwijać, realizować swój potencjał i osiągać sukcesy. Dzięki stabilnym fundamentom - 

naszym wartościom - towarzyszącym nam w codziennej pracy wspólnie tworzymy firmę, która wspiera klientów w realizacji ich celów życiowych i odpo-

wiada na ich dynamicznie zmieniające się potrzeby. Więcej informacji na www.pramerica.pl  

 

Prudential Financial, Inc., spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nie jest powiązana w żaden sposób z Prudential plc, spółką zarejestro-

waną w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat PFI można znaleźć na stronie www.prudential.com 

mailto:malgorzata.moranska@pramerica.pl
http://www.prudential.com/
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Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do 

życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację pla-

nów zawodowych. 

Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją 

ekonomiczną młodych ludzi, działającej obecnie w stu dwudziestu krajach. 

Nasze programy przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. Ucząc poprzez działa-

nie, oferujemy wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy. Staramy się rozwijać umiejętność krytycznego myślenia oraz kształtować aktywny 

stosunek do życia. 

 


