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Agência de
seguros Abbott
abre filial em
Harrison – NJ

Sob o nome Agência de Seguros
Abbott/Milano, as novas instalações
ficam na 9 Frank E. Rodgers Blvd, em
Harrison (NJ)

E

m 14 de maio, a agência de seguros
Abbott inaugurou sua terceira filial.
Sob o nome Agência de Seguros
Abbott/Milano, as novas instalações ficam
na 9 Frank E. Rodgers Blvd, em Harrison
(NJ). Como uma agência independente de
seguros, a Abbott/Milano oferece
corretores de seguros bilíngües visando o
melhor atendimento de sua clientela. Esses
profissionais são focados no cliente e, ao
longo dos anos, conquistaram uma
reputação de confiança na região norte de
New Jersey.
Em março, William J. Abbott visitou
Harrison a negócios e considerou a cidade
bem estabelecida e 'em ascensão'. Ele
também constatou a falta de corretores de
seguros que atendam em sua própria
comunidade. Identificando a oportunidade
de crescimento, William usou a experiência adquirida a partir de seu escritório
Bloomfield de língua espanhola - para adequar os serviços em Harrison.
"Estou muito entusiasmado com esta
cidade por ficar entre o PATH, Route 280,
Kearny, Ironbound e Jersey City. É uma
área diversificada, com inúmeras possibilidades", disse ele. A Agência de Seguros
Abbott representa mais de 20 companhias
de seguros diferentes. Os corretores têm à
disposição de seus clientes coberturas
para casa, automóvel, vida, negócios,
entre outras. Além disso, eles buscam
entender as necessidades de seus clientes
e, assim, desenvolver uma parceria entre o
segurado, o seguro da empresa e seu escritório.
Fundada em 1959 por William S.
Abbott, a empresa cresceu e tornou-se em
uma agência de serviço completo de seguros. Atualmente, ela é administrada por
seu filho, William J. Abbott, que continua
a oferecer um serviço personalizado.
"Minha paixão é fazer o meu melhor para
atender meus clientes", disse ele.
A agência também possui filial em
Lyndhurst e Bloomfield. William comprou
a Agência de Seguros Milano em agosto
de 2005 e a renomeou Abbott/Milano. Os
escritórios oferecem serviços em inglês,
espanhol e Pilipino.
Informações:
www.abbottinsuranceagency.com.
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