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 بیان صحفي

 
 بلقب أبطال مبادرة الرعایة الصحیة مان للتأمین تعلن عن أسماء الفائزین شركة عُ 

 )LivFit( 2020للعام وعافیة" "عیشھا بصحة 
 

 2020مایو   12 -دبي 
الختیار سفراء للبرنامج شھا بصحة وعافیة"، فعالیات برنامج الرعایة الصحیة المؤسسي "عشركة ُعمان للتأمین  نظمت

  مان للتأمینشركة عُ أطلقت وقة البدنیة. عبر شبكات التواصل االجتماعي من بین المشاركین في البرنامج من مدربي اللیا
إلى  م، بھدف استقطاب أكبر شریحة من المجتمع لالنضما" شھا بصحة وعافیةأبطال مبادرة عھذه الفعالیات تحت عنوان " 

 ھذه المبادرة.

صفحات المبادرة على وسائل التواصل االجتماعي لكي یشاركوا  يمن مدربي اللیاقة البدنیة ومن متابع 20ودعت الشركة 
التحدیات الكبیرة  مجموعة من والتي شملتفي فعالیات ھذا الحدث الذي یجري تنظیمھ بالتعاون مع حدیقة الصفا في دبي، 

 في اختبار قدرات المشاركین من حیث السرعة والرشاقة والقوة والثبات والقدرة على التحمل والمقاومة واللیاقة الذھنیة. 

، ویمكن التواليمن صربیا لفئتي السیدات والرجال على    نیمانجا موسیلوفیتشوسیجوین  الكندیة لیسبیت  وفاز باللقب كل من  
المشاركة في ھذه  بعن سعادتھا  سیجوینحیث عبرت  بتھما على صفحاتھم في وسائل التواصل االجتماعي.متابعة تجر

 المبادرة، التي تحرص على مساعدة أفراد المجتمع في أن یعیشوا الحیاة بصحة وعافیة. 

شركات التأمین  أكثر إلى ھذا البرنامج الذي یحظى بدعم من واحدة من عن فخره باالنضمام  موسیلوفیتشمن جانبھ أعرب 
على وسائل   ویتابع نشاطاتھ عبر صفحاتھفي المنطقة، وأكد على أنھ من أحد المھمتین بھذا البرنامج منذ مدة طویلة ریادة 

 التواصل االجتماعي، ویفخر بأن یكون سفیراً لھ في ھذا العام. 

صحتھم لكي یعیشوا حیاة صحیة شھا بصحة وعافیة" مبادرة تھدف إلى تشجیع أفراد المجتمع على االھتمام ب"عویعد برنامج  
،  www.livfit.ae  االلكتروني  على الموقع  عبر االنترنتللجمیع  المجاني    التقییم الصحيفرصة  برنامج  ال  كما یوفرأفضل،  

للمشتركین، من بینھا دورات جماعیة مجانیة في الصاالت الریاضیة بإشراف    الموقع  قدمھا  التي ی  متنوعةالفضالً عن المزایا  
 مدربین متخصصین. 

رعایة الصحیة  ھذا الصدد، قال یاسر خلیفة، مدیر استحقاقات الموظفین في شركة ٌعمان للتأمین: "إن ھدفنا من برنامج الفي  و
مام بصحتھم وعافیھم، ونسعى من خالل ھذه المبادرة شھا بصحة وعافیة"، ھو تشجیع جمیع أفراد المجتمع على االھت"ع

 ".لتصل إلى كل الناس ویستفیدون منھاالتي ننظمھا مجاناً لعمالئنا إلى توسیع نطاق مبادراتنا 

وأضاف خلیفة: "إن اختیار سفراء لھذه المبادرة یشكل خطوة جدیدة لتحقیق المزید من التواصل مع األفراد المتابعین لنا عبر 
 منصاتنا المتاحة على شبكات التواصل االجتماعي، من أجل التكاتف معھم لنشر الرسالة على نطاق أوسع".

 www.livfit.aeللمزید من التفاصیل یرجى زیارة الرابط: 

 – نھایة البیان الصحفي  -

 

 

 

http://www.livfit.ae/
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 نبذة عن شركة ُعمان للتأمین
ھا ، أحد مقدمي خدمات التأمین الرائدة في منطقة الشرق األوسط وتباشر عملیات 1975تعد شركة عمان للتأمین ش.م.ع التي تأسست عام  

تقدم شركة عمان للتأمین    .من خالل فروعھا في جمیع إمارات دولة اإلمارات العربیة المتحدة وسلطنة عمان وشركتھا التابعة في تركیا
 مجموعة كبیرة من حلول التأمین التي تناسب األفراد والشركات في مجاالت التأمین على الحیاة والتأمین الطبي والتأمین العام.  

 
 

 المعلومات، یُرجى االتصال بـ: للمزید من  

 أحسن خان
 رئیس قسم التسویق 
 شركة ُعمان للتأمین

برید إلكتروني:  + 971 4 233 7018ھاتف: 
ahsan.khan@tameen.ae 

 

 


