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 טל לוינסון מונה למנכ"ל משותף באורלן 

 מיליון ש"ח 051-המנהלת עסקי ביטוח בהיקף של יותר מ

 1:13/, 32/203מערכת טלנירי | 

 

דירקטוריון קבוצת הביטוח אורלן, מקבוצת מגדל, בחר בסמנכ"ל השיווק של אורלן, טל לוינסון כמנכ"ל 

מיליון ש"ח, לצדו של מייסד  051 -משותף של הסוכנות המנהלת עסקי ביטוח בהיקף של למעלה מ

שנים  01( תואר בוגר במנהל עסקים וניסיון ניהולי של 2, נשוי+93לוינסון )הסוכנות, חגי לוינסון. לטל 

 בפיתוח אסטרטגיות שיווק, הטמעת טכנולוגיות מתקדמות והנעת סוכנים בתחום הביטוח. 

 

יו"ר דירקטוריון אורלן, אודי רובינשטיין, מסר כי "מינויו של טל לוינסון כמנכ"ל משותף לצדו של חגי, הוא 

למחויבותה של מגדל לטפח ולקדם כוחות ניהוליים מצויינים מקרב מנהלים שצמחו בקבוצה  ביטוי נוסף

מבלי לוותר על הכישורים, הידע המקצועי  –ובחברות הבנות ולשלב אותם בתפקידים הבכירים ביותר 

העצום והניסיון המוכח שצברו ענקי הענף הוותיקים" אמר רובינשטיין והוסיף כי "בשנה שחלפה מאז 

מהבעלות על אורלן, הרחיבה הסוכנות שהתמקדה עד למועד הרכישה בעיקר בביטוח  91%שה מגדל רכ

אלמנטרי, את פעילותה גם לתחומי הפרט והבריאות, תוך שהיא מממשת את אסטרטגיית הרכישות 

והמיזוגים שפיתח המנכ"ל המייסד של אורלן, חגי לוינסון. לחגי ולי אין ספק כי כניסתו של טל לתפקיד 

ברוקר ייחודי ותחרותי -מנכ"ל משותף היא נדבך חשוב בהמשך פיתוחה של אורלן כבית סוכנים וכמגה

 מאוד בענף" ציין רובינשטיין. 

 

סוכני ביטוח מוסמכים ומיומנים, בעלי  001-מייסד אורלן, חגי לוינסון מסר כי הסוכנות מפעילה כיום יותר מ

-עילותם העסקית לאורך זמן "מודל הפעילות שלנו כמגההישגים מוכחים הן ברמת השירות ללקוח והן בפ

ברוקר המשווק את מגוון מוצרי חברות הביטוח ויצרני המוצרים הפיננסים בישראל, מאפשר לסוכנים אורלן 

כל סוכן ביטוח ע"פ התמחותו, המוטיבציה האישית שלו  –להתמקד במיצוי יתרונם היחסי בהשבחת התיק 

אשר הודות למוניטין הרב שלנו כגורם מקצועי מוביל ואמין, נהנים הסוכנים וקהל הלקוחות הייחודי לו, כ

הקשורים עמנו, מ"ארגז כלים" ייחודי המעניק להם גם יתרון עסקי בקרב לקוחותיהם. אין לי ספק כי 

הצטרפותו של טל כמנכ"ל משותף תגביר מאוד את קצב הפיתוח העסקי שלנו לתועלת הלקוחות, הסוכנים 

 ת כאחד" אמר חגי לוינסון.ובעלי המניו

 


