CAOA Montadora e Allianz Partners ganham o Prêmio Conarec
2019
Setembro de 2019 - A CAOA Montadora e a Allianz Partners, líder em assistência
24 horas, conquistaram o primeiro lugar do Prêmio CONAREC (Congresso Nacional
das Relações Empresa-Cliente) na categoria “Automóveis”. A cerimônia da 6ª edição
aconteceu ontem (09), no Hotel Transamérica, em São Paulo.
O Prêmio tem como finalidade reconhecer e premiar empresas parceiras que
apresentam comprometimento, qualidade e inovação. O processo de escolha dos
ganhadores é realizado a partir de uma avaliação baseada em dados da gestão de
estrutura, como tecnologia, treinamento e capacitação, além da análise de
relacionamento da empresa com o fornecedor, conhecido como Business Process
Outsourcing (BPOS).
O CEO da Allianz Partners Brasil, Vincent Bleunven, afirma que a empresa está em
constante atualização para atender com excelência e aumentar as competências de
negócios junto ao cliente institucional. “Investimos em tecnologia e contamos com
um time de profissionais multidisciplinar para atender a qualquer hora e lugar. É uma
honra conquistar esse prêmio, que é considerado um dos mais importantes no
segmento de inteligência relacional, ao lado de uma das maiores marcas
automotivas. Isso é somar competências!”.
Sobre a Allianz Partners
A Allianz Partners é líder mundial em seguro e assistência B2B2C, com especialidade
nas áreas de seguro internacional de saúde e vida, automotivo, assistência e viagem.
Com operações em 77 países, a Allianz Partners oferece soluções globais que estão
redefinindo o significado de ajuda, indo além do seguro tradicional para ajudar e
proteger os clientes onde quer que eles estejam e sempre que precisarem. Com
inovação, os especialistas fornecem produtos e serviços prontos para o futuro, de
alta tecnologia e de alto impacto por meio de cinco marcas comerciais: Allianz
Assistance, Allianz Care, Allianz Automotive, Allianz Travel e Mondial Assistance. Os
21.500 colaboradores globais lidam com mais de 54 milhões de casos por ano, com
foco no esforço para ajudar e proteger clientes em todo o mundo. No Brasil, a Allianz
Partners tem mais de 20 anos de atuação, com cerca de 1.500 profissionais, uma
célula médica com equipe trilíngue e 12.000 prestadores de serviços que vivem para
ajudar.
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