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H HSBC λανσάρει τη νέα υπηρεσία “Stay Home Stay Updated” για τους 
Premier πελάτες της 

 

Η HSBC εγκαινιάζει τη σειρά webcast “Stay Home Stay Updated”, υποστηρίζοντας τους 

Premier πελάτες της και σε αυτή την περίοδο που χρειάζεται να παραμείνουν σπίτι. 

Η HSBC, δημιούργησε τη συγκεκριμένη υπηρεσία που προσφέρει τη δυνατότητα στους 

Premier πελάτες της να ακούσουν απευθείας από κορυφαίους διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων 

για τις τάσεις των αγορών, ώστε να συνεχίσουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα επενδυτικά 

τους χαρτοφυλάκια.   

Στις 29 Απριλίου περισσότεροι από 250 Premier πελάτες της Τράπεζας είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν το πρώτο webcast της σειράς μέσω της πλατφόρμας zoom. Ο Olivier 

Gayno, Head of Liquidity and Wealth HSBC Global Asset Management France ανέλυσε το πώς 

έχουν επηρεαστεί  οι προοπτικές των χρηματοοικονομικών αγορών από τον COVID-19.  

Τα Webcasts της υπηρεσίας “Stay Home Stay updated” θα πραγματοποιούνται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. Πρόθεση της HSBC είναι να συνεχίσει να προσφέρει την ευκαιρία στους 

Premier πελάτες της να παρακολουθούν αυτά τα ενημερωτικά webcasts ακόμα και μετά τη λήξη 

των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.  

Ο κ. Στέλιος Πιρπινιάς, Eπικεφαλής Λιανικής Τραπεζικής και Marketing HSBC Ελλάδος, 

δήλωσε: «Στην HSBC πάγια προτεραιότητά μας είναι να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας σε 

κάθε φάση της ζωής τους αλλά και σε κάθε συγκυρία. Το ξέσπασμα του COVID-19 έχει 

προκαλέσει σημαντικές αναταραχές στην οικονομία παγκοσμίως. Με την υπηρεσία Stay Home 

Stay Updated παραμένουμε -και στην εποχή του ‘μένουμε σπίτι’- συνεπείς στην υπόσχεσή μας 

στους Premier πελάτες μας να τους δίνουμε ευκαιρίες να ενημερώνονται από κορυφαίους 

ομιλητές. Είδαμε ότι οι πελάτες μας αγκάλιασαν την πρωτοβουλία ‘Stay Home Stay Updated’, 

αφού η συμμετοχή στο πρώτο μας webcast ήταν εντυπωσιακή. Σκοπεύουμε να παραμείνουμε 

ευέλικτοι στηρίζοντάς τους σε κάθε αλλαγή.»  

#Τέλος# 

 

Ο Όμιλος HSBC  

Η HSBC Holdings plc, μητρική εταιρεία του Ομίλου HSBC, έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Ο 

Όμιλος εξυπηρετεί εκατομμύρια πελάτες σε 64 χώρες και γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, 

την Ασία, τη Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Με ενεργητικό που 

ξεπέρασε τα 2.92 δις δολάρια ΗΠΑ στις 31 Μαρτίου 2020, η HSBC είναι ένας από τους 

μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως.  

Δελτίο Τύπου 
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Στην Ελλάδα ο Όμιλος HSBC δραστηριοποιείται από το 1981 με παρουσία στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη. Προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες αλλά και σε εταιρικούς και 

θεσμικούς πελάτες. 

 

Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί προτροπή ή 

συμβουλή για την αγορά ή την πώληση καταθέσεων, χρεογράφων, αγαθών ή άλλων 

επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών ή επενδυτικής συμφωνίας. Η HSBC France, Athens 

Branch δεν συμβουλεύει με το παρόν, δεν δέχεται καμία υποχρέωση και δεν αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε ευθύνη για την απόφαση του αναγνώστη που τυχόν βασίστηκε στην ενημέρωση 

αυτή. 

 

#Τέλος όλα# 


