


INNOVATION
IS THE ONLY EFFECTIVE

WAY TO ADVERTISE
YOUR BUSINESS



Περιεχόμενα

INSURANCE INNOVATION
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

INSURANCEFORUM.GR
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

INSURANCEWEBINARS.GR
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

INSURANCE EVENTS
ΔΙΚΤΥΩΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ

INSURANCE PUBLICATIONS
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ 

04

07

10

12

18

19

20

THE INSURER
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 16



4

Η Insurance Innovation ιδρύθηκε το 2010 και είναι μια 
δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
προβολής ,  ενημέρωσης κα ι  εκπα ίδευσης που 
δραστηριοποιείται στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης. 
Διαχειρίζεται τις ιστοσελίδες insuranceforum.gr, 
insurancewebinars.gr και mavrosgatos.gr. Διοργανώνει 
και υλοποιεί συνέδρια, σεμινάρια και webinars σε Ελλάδα 
και Κύπρο.

Το 2015 εισήλθε στον εκδοτικό τομέα εκδίδοντας 
εξειδικευμένα βιβλία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, 
ενώ τον Οκτώβριο του 2019 εισήλθε για πρώτη φορά 
στον έντυπο Τύπο εκδίδοντας το πρώτο περιοδικό 
αποκλειστικά για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή με 
τίτλο «The Insurer».  Τον Μάρτιο του 2020 δημιούργησε 
το πρώτο web tv για τον ασφαλιστικό κλάδο και την 
εκπομπή «Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο».

Η συνδυαστική προβολή από το σύνολο των μέσων που 
διαθέτουμε επιτυγχάνει το μέγιστο όφελος για τους πελάτες μας.

Στην Insurance Innovation...
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THE INSURER
Το Περιοδικό για τον
Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή

WEB TV

Εναλλακτική Ενημέρωση
MAVROSGATOS.GR

Διαδικτυακό Κανάλι
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Το αξιόπιστο portal ενημέρωσης
του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Με  ένα  κλικ  όλες  οι  ειδήσεις  του  κλάδου!
Ενδιαφέροντα  ρεπορτάζ  που  αφορούν  στη  
διαμεσολάβηση.
Ουσιαστικές  συνεντεύξεις  ανθρώπων  της  αγοράς.
Αντικειμενικές  παρουσιάσεις  ασφαλιστικών  
προϊόντων.
Περισσότεροι  από  2.500  μοναδικοί  επισκέπτες  
καθημερινά!
Το  μοναδικό  portal  με forum  συζητήσεων  για  
ελεύθερη  ανταλλαγή  απόψεων  και  συζητήσεις  
μεταξύ  ασφαλιστικών  διαμεσολαβητών!

Ένας πολύτιμος χώρος
ενημέρωσης και επικοινωνίας!

Το insuranceforum.gr βρίσκεται στον αέρα 
από τον Νοέμβριο του 2010. Ξεκίνησε τη 
λειτουργία του ως το πρώτο διαδικτυακό               
forum συζητήσεων μεταξύ ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών, ενώ με την πάροδο των 
ετών μετεξελίχθηκε σε κεντρικό ενημερωτικό 
portal που χαίρει εκτίμησης όλης της 
ασφαλιστικής αγοράς. Το forum παραμένει 
ενεργό και αποτελεί μοναδικό κέντρο 
άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
διαμεσολαβητών αλλά και στελεχών του 
χώρου για τα φλέγοντα ζητήματα που 
απασχολούν την ιδιωτική ασφάλιση.

Με ένα κλικ όλες οι ειδήσεις
του κλάδου!

Το insuranceforum.gr είναι το μεγαλύτερο 
ασφαλιστικό portal στην Ελλάδα και 
δέχεται καθημερινά 2.500 μοναδικούς 
επισκέπτες. Αναγνώστες του είναι στελέχη
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και  ασφαλιστικοί
διαμεσολαβητές. Η καθημερινή του θεματολογία
περιλαμβάνε ι  συνεντεύξε ις ,  πλούσια 
αρθρογραφία και αξιόπιστα ρεπορτάζ για 
τις εξελίξεις στον κλάδο. Οι αναγνώστες του 
μπορούν, μεταξύ άλλων, να διαβάζουν 
επιλεγμένες ειδήσεις από συνεργαζόμενα 
κλαδικά μέσα.

9.000 15.000 11.000
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Η προβολή της εταιρείας σας
μέσα από το insuranceforum.gr
έχει όφελος από την πρώτη στιγμή.
Στο insuranceforum.gr έχουμε δημιουργήσει ένα 
καινοτόμο πρόγραμμα προβολής που διαφέρει από 
τις απλές και γνωστές διαφημιστικές καταχωρήσεις 
μέσω banner.
Προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα πολυεπίπεδο 
πλέγμα υπηρεσιών και δημιουργούμε άμεσους 
διαύλους επικοινωνίας με τους αναγνώστες του site. 
Η προβολή της επιχείρησής σας είναι καθημερινή, 
συνεχής και επιτυγχάνεται στο μέγιστο με ποικίλους 
τρόπους.

Πιο συγκεκριμένα προσφέρουμε:

Αρθρογραφία από στελέχη της εταιρείας σας, με 
θέματα της επιλογής σας (εταιρικά ή προϊοντικά) και 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες προβολής σας.

Συνεντεύξεις στελεχών της εταιρείας σας.

Δημιουργία ρεπορτάζ από πλευράς μας σχετικά με το 
προφίλ της εταιρείας σας ή σχετικά με νέα καινοτόμα 
προϊόντα σας.

Αναρτήσεις των Δελτίων Τύπου της εταιρείας σας 
και αναφορά σε κάθε δράση σας, σε θέματα ΕΚΕ, 
εκπαίδευσης, βραβεύσεων κλπ.

Τακτικές αναφορές και παρουσιάσεις επιτυχημένων
ασφαλιστικών σας προγραμμάτων.

Banner στην αρχική σελίδα του insuranceforum.gr.
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Προβολή από τα newsletters της Insurance 
Innovation

Τα newsletters της Insurance Innovation αποτελούν ένα 
εξαιρετικά αποδοτικό μέσο προβολής για τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον ασφαλιστικό κλάδο και όχι 
μόνο.

Η εβδομαδιαία αποστολή του newsletter περιλαμβάνει τις 
σημαντικότερες ειδήσεις του κλάδου σε ένα email, όπως 
επίσης άρθρα και συνεντεύξεις ανθρώπων της αγοράς. 
Η περιοδική αποστολή του newsletter έχει ως αποτέλεσμα 
την υψηλή αναγνωσιμότητα σε συνδυασμό με τη μηδενική 
σχεδόν αποεγγραφή συνδρομητών.

Η mailing list της Insurance Innovation αριθμεί περίπου 
11.000 συνδρομητές, στην πλειοψηφία τους επαγγελματίες 
του ασφαλιστικού κλάδου.

Τρεις αποδοτικές 
επιλογές προβολής

από το newsletter της
Insurance Innovation:

Banner
Εταιρικό άρθρο

Συνέντευξη

11.000
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Η  πρώτη web  πλατφόρμα  εκπαίδευσης  
στον ασφαλιστικό κλάδο

Είμαστε οι πρώτοι που εισήγαγαν τα webinars στην Ελλάδα.

Το insurancewebinars.gr αποτελεί τον μοναδικό φορέα 
στην Ελλάδα που διοργανώνει επιμορφωτικά webinars 
και σεμινάρια αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του 
ασφαλιστικού κλάδου. H Insurance Innovation, μέσω του    
insurancewebinars.gr, ήταν η πρώτη που εισήγαγε το 2012 
τα πρωτοποριακά επιμορφωτικά webinars, σε εξαιρετικά 
χαμηλό κόστος. Την περίοδο 2016-2019 παρακολούθησαν 
τα webinars μας περισσότεροι από 5.000 επαγγελματίες του 
κλάδου.

Από το 2018 τα webinars είναι εντελώς δωρεάν χάρη στους 
χορηγούς επιμόρφωσης. 

200 555.500
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Προβληθείτε μέσα από τα δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια 
του insurancewebinars.gr

Τι είναι τα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars);
Τα webinars είναι σεμινάρια που διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στην ειδική 
πλατφόρμα του insurancewebinars.gr από έμπειρους και διακεκριμένους εισηγητές. Οι 
συμμετέχοντες παρακολουθούν τα webinars στην προγραμματισμένη μέρα και ώρα από 
το γραφείο τους ή την άνεση του σπιτιού τους, στον υπολογιστή, το τάμπλετ ή το κινητό 
τους, χωρίς να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο σε μετακινήσεις. Η επαφή του εισηγητή με 
τους συμμετέχοντες είναι απόλυτα διαδραστική. Οι συμμετέχοντες θέτουν ερωτήματα και 
λαμβάνουν απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του webinar. Παράλληλα, 
το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στους συμμετέχοντες για σημειώσεις και για μελλοντική 
χρήση.

Ποια τα οφέλη της προβολής μέσα από τα webinars
του insurancewebinars.gr;
Τα webinars παρέχονται εντελώς δωρεάν στους επαγγελματίες του κλάδου με τη χορηγική 
συμμετοχή ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών διαμεσολάβησης. Η πολυετής εμπειρία 
μας στον χώρο των διαδικτυακών σεμιναρίων απέδειξε ότι η συμμετοχή σε δωρεάν webi-
nars είναι εξαιρετικά υψηλή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ευρεία προβολή της εταιρείας σας 
με χαμηλό κόστος σε εκατοντάδες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και στελέχη του κλάδου 
από όλη την Ελλάδα. Το σύνολο των μελετημένων χαρακτηριστικών προβολής που σχεδίασε 
η Insurance Innovation και το insurancewebinars.gr, εξασφαλίζει τη θετική προβολή αλλά 
και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων σας στους 
συμμετέχοντες.

Προβολή εταιρικού/προϊοντικού video 
spot κατά την έναρξη.

Αναφορά της εταιρείας ως Χορηγού  
Επιμόρφωσης από τον εισηγητή κατά 
την έναρξη. 

Προβολή εταιρικού/προϊοντικού video 
spot κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Προβολή εταιρικού λογοτύπου στην 
κεντρική σελίδα του insurancewebinars.gr.

Προβολή εταιρικού λογοτύπου σε 
όλα τα εικαστικά προώθησης (κάρτες 
προβολής, ΔΤ).

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος προβολής

Προβολή εταιρικού λογοτύπου κατά 
την προώθηση του webinar στα Social  
Media (Facebook, LinkedIn κλπ).
Προβολή εταιρικού λογοτύπου κατά 
την προώθηση του webinar στο                           
insuranceforum.gr καθώς και μέσω των 
συνεργαζόμενων ιστοσελίδων.
Αναλυτική ετήσια αξιολόγηση του 
προγράμματος προβολής (συνολικός 
αριθμός συμμετεχόντων, στοιχεία        
webinars που διεξήχθησαν κλπ).

Live μετάδοση του εκάστοτε webinar 
από τα social media.
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Τα συνέδρια της Insurance Innovation έπειτα από 10 χρόνια 
επιτυχούς πορείας έχουν καθιερωθεί ως θεσμός της 
ετήσιας ενημέρωσης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 
σε κάθε πόλη της χώρας.

Η θεματολογία, το στυλ και το ύφος, γύρω από το οποίο 
περιστρέφεται η ροή των συνεδρίων, καθορίζεται από τις 
ανάγκες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών κάθε πόλης 
σε συνδυασμό με τις ανάγκες προβολής των πελατών 
μας.

Το αντικείμενο των συνεδρίων μας ανανεώνεται κάθε έτος 
προκειμένου να είναι επίκαιρο και ενδιαφέρον για τους 
συμμετέχοντες. 

Τα συνέδριά μας απευθύνονται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και στελέχη ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο την έγκυρη και σφαιρική ενημέρωσή τους για τις ελληνικές 
και ευρωπαϊκές εξελίξεις, για το μέλλον του επαγγέλματος και για επίκαιρα θέματα του κλάδου.

Τα ασφαλιστικά συνέδρια της Insurance Innovation υποστηρίζονται από τους μεγαλύτερους 
κλαδικούς φορείς της χώρας, καθώς και από τα κατά τόπους επαγγελματικά επιμελητήρια.

Οι εισηγητές των συνεδρίων μας είναι διακεκριμένοι επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία 
στα ζητήματα που αναπτύσσουν.

Από το 2020 και εξής, τα συνέδρια μεταδίδονται και διαδικτυακά μέσα από την ειδικά 
σχεδιασμένη ψηφιακή πλατφόρμα συνεδρίων της Insurance Innovation.

22 653.800



13

Τα συνέδριά μας σχεδιάζονται με γνώμονα τις ακόλουθες σημαντικές 
παραμέτρους, οι οποίες προσδίδουν μια ιδιαίτερη ταυτότητα:

Στο σύνολο τους, οι διοργανώσεις μας χαρακτηρίζονται από το υψηλό επίπεδο 
των παρουσιάσεων και των εισηγητών, με αποτέλεσμα να προσελκύουν 
υψηλού κύρους διαμεσολαβητές από όλες τις πόλεις της Ελλάδας.

Διάρθρωση του  προγράμματος

Το πρόγραμμα κάθε συνεδρίου σχεδιάζεται 
έτσι, ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον των 
παρευρισκόμενων, ενώ ταυτόχρονα είναι 
πλούσιο σε θεματολογία, συνδυάζοντας 
αρμονικά εταιρικές και  εκπαιδευτ ικές 
παρουσιάσεις.

Χορηγικές παρουσιάσεις που 
δεν είναι αμιγώς διαφημιστικές

Οι χορηγικές ομιλίες δεν έχουν έντονο 
δ ι α φ η μ ι σ τ ι κ ό  σ τ ο ι χ ε ί ο .  Μ έ σ ω  τ η ς 
προεργασίας που γίνεται σε συνεργασία 
με τους χορηγούς μας, το αποτέλεσμα 
είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον για τους 
διαμεσολαβητές και σε πλήρη σύμπνοια με 
τη θεματολογία του εκάστοτε συνεδρίου. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική 
προώθηση των χορηγών μας, αφού οι 
παρευρισκόμενοι παραμένουν στην αίθουσα 
μέχρι την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων.

Σύντομοι χρόνοι παρουσιάσεων

Οι χρόνοι των ομιλιών τηρούνται από 
όλες τις πλευρές με συνέπεια, ώστε οι 
παρευρισκόμενοι να μην κουράζονται και να 
παρακολουθούν όλες τις παρουσιάσεις. 
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Οφέλη Χορηγίας στα Συνέδρια

NETWORKING
Άμεση επαφή
με υποψήφιους
πελάτες

Κατά τη διάρκεια των συνεδρίων μας έχετε την 
ευκαιρία να γνωρίσετε δεκάδες υποψήφιους 
συνεργάτες-ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, 
οι οποίοι βρίσκονται στο συνέδριο για 
να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να 
διερευνήσουν τυχόν νέες συνεργασίες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επαφές με 
υπάρχοντες 
συνεργάτες

Τα συνέδριά μας αποτελούν μία πολύ καλή 
ευκαιρία για να συναντήσετε συνεργάτες 
σας και να συνομιλήσετε μαζί τους, αλλά 
και να ενισχύσετε περαιτέρω υπάρχουσες 
συνεργασίες. Η συμμετοχή σας στα συνέδρια 
δίνει αξία στους τοπικούς συνεργάτες σας, 
που συμμετέχουν σε αυτές.

BRANDING
Προβολή με 
εδραίωση του 
brand name σε 
περιφερειακές 
πόλεις

Ο ι  μ ι κ ρ έ ς  π ό λ ε ι ς  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τις 
μεγαλουπόλεις της χώρας. Με την προβολή 
του brand σας μέσα από τα συνέδριά μας, 
έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε την 
εικόνα που εσείς επιθυμείτε προς το τοπικό 
κοινό και να προσεγγίσετε επαγγελματίες, οι 
οποίοι επιζητούν περισσότερες πληροφορίες 
για την εταιρεία σας.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ

Προώθηση των 
προϊόντων σας 
στοχευμένα

Έχετε τη δυνατότητα ανάλογα με την πόλη 
διεξαγωγής του συνεδρίου μας, να προβάλετε 
αντίστοιχα το ασφαλιστικό προϊόν που 
επιθυμείτε. Για παράδειγμα, σε μία αγροτική 
περιοχή μπορείτε να επιλέξετε ασφαλιστικά 
προϊόντα που απευθύνονται σε αγρότες. Σε 
μία πόλη, όπου διατηρείτε υποκατάστημα, 
μπορείτε να προβάλετε την παρουσία σας 
τοπικά μαζί με τα στελέχη που απαρτίζουν το 
υποκατάστημά σας.
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11.000

Χ

*Οι παροχές διαφοροποιούνται όταν τα συνέδρια διεξάγονται σε digital περιβάλλον. 
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
The Insurer – Η αξιόπιστη ενημέρωση 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Το The Insurer είναι το πρώτο εκδοτικό 
εγχείρημα της Insurance Innovation που 
έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στον 
ασφαλιστικό Τύπο. Πρόκειται για μία νέα, 
φρέσκια πρόταση για την ενημέρωση, 
που απευθύνεται 100% στον επαγγελματία 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Στο The In-
surer επικεντρωνόμαστε στις πραγματικές 
ειδήσεις του κλάδου και στην ουσία των 
γεγονότων. Με εγκυρότητα, σοβαρότητα 
και πάντα επιβεβαιωμένες ειδήσεις. Είναι ένα 
περιοδικό που ακόμα και οι φωτογραφίες 
συνοδεύουν και «δένουν» με τις ειδήσεις 
του κλάδου. Ο αναγνώστης ενημερώνεται 
αξιόπιστα και αντικειμενικά σε ό,τι αφορά τις 
επαγγελματικές του ανάγκες και απαιτήσεις. 
Συνοπτική και ταυτόχρονα ακριβής η ύλη του 
The Insurer ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της επικαιρότητας και των εξελίξεων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Πρόσωπα, ρεπορτάζ, ειδήσεις 
αλλά και χρήσιμα εκπαιδευτικά 
άρθρα συνθέτουν το The Insurer.

> Ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ύλη.
> Ουσιαστικές συνεντεύξεις από   
 ανθρώπους της διαμεσολάβησης.
> Οι σημαντικές ειδήσεις του κλάδου με  
 αντικειμενικότητα.
> Χρήσιμες απόψεις.
> Πλούσιο ρεπορτάζ.

ΔΙΑΝΟΜΗ

THE INSURER
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
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ΚΟΙΝΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ

Πρόσωπα, ρεπορτάζ, ε ιδήσεις 
αλλά και χρήσιμα εκπαιδευτικά 
άρθρα συνθέτουν το The Insurer.

> Insuranceforum.gr
> Ασφαλιστικά συνέδρια της Insurance  
 Innovation.
> Σεμινάρια και εκπαιδευτικές ημερίδες.
> Εβδομαδιαίο newsletter σε 11.000  
 επαγγελματίες του κλάδου.
> Εκδηλώσεις του κλάδου ανά την  
 Ελλάδα.
> Ετήσιες συνδρομές.

Εκμεταλλευόμενη το σύνολο των media 
& social channels που διαθέτει η εταιρεία, 
προβάλλει το νέο περιοδικό αποσκοπώντας 
στη  μέγ ιστη  δυνατή  προβολή των 
διαφημιζόμενων. Το The Insurer απευθύνεται 
σ ε  ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς  α σ φ α λ ι σ τ ι κ ο ύ ς 
διαμεσολαβητές από όλη την Ελλάδα 
έχοντας ιδιαίτερα μεγάλη δυναμική στις 
επαρχιακές πόλεις της χώρας.
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Επιχειρηματικές Aσφαλίσεις Πυρός
& Διακοπής Εργασιών
Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να γίνει ένα πολύτιμο βοήθημα 
στα χέρια όσων ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνων 
Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών στο νέο περιβάλλον 
κινδύνων που διαμορφώνεται.
Σκοπός του βιβλίου είναι να αποσαφηνίσει τυχόν 
παρερμηνείες και να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό 
τα κατά τα άλλα πολύπλοκα θέματα που άπτονται των 
επιχειρηματικών ασφαλίσεων Περιουσίας και Διακοπής 
Εργασιών, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις και τους τρόπους διαχείρισης αυτών.

Συγγραφέας ο Αλέξης Κώτσαλος, Dip CII.

Από το 2015 η
Insurance Innovation
εκδίδει χρήσιμα και
εξειδικευμένα βιβλία
για τον ασφαλιστικό κλάδο, 
με σκοπό την ενημέρωση 
και την επιμόρφωση των 
επαγγελματιών και στελεχών 
του κλάδου.

Οδηγία IDD· Ένας πρακτικός οδηγός για τη    
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων
Το βιβλίο αποτελεί έναν πρακτικό Οδηγό για τις κανονιστικές 
απαιτήσεις που εισάγει η Οδηγία IDD (Insurance Dis-
tribution Directive) για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. 
Με τη χρήση κατανοητής γλώσσας και με δομή που 
συμβαδίζει με τα πρακτικά ερωτήματα που απασχολούν 
τους σύγχρονους επαγγελματίες του κλάδου, το 
βιβλίο προσεγγίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές που θέτει η 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προσυμβατική ενημέρωση, 
τη σύγκρουση συμφερόντων, την οργάνωση και τη 
διακυβέρνηση των καναλιών διανομής και των προϊόντων 
καθώς και των απαιτήσεων επιμόρφωσης, καταλληλότητας 
και αξιοπιστίας.

Συγγραφέας η Μυρτώ Χαμπάκη, Οικονομολόγος.

Solvency II - Η Μεγάλη Εικόνα
Το βιβλίο αποσκοπεί στο να δώσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για 
το νέο πλαίσιο Solvency II που ισχύει από 1/1/2016 για το σύνολο 
της Ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς. 
Στόχος του βιβλίου είναι η παροχή σφαιρικής εικόνας των νέων 
πολύπλοκων απαιτήσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως 
οδηγός για περαιτέρω εμβάθυνση, αλλά και ως έγκυρη πηγή 
ενημέρωσης και επιμόρφωσης για τα στελέχη της αγοράς, τους 
σπουδαστές του ασφαλιστικού αντικειμένου και τους φοιτητές 
τμημάτων ασφαλιστικής επιστήμης.

Συγγραφέας η Μυρτώ Χαμπάκη, Οικονομολόγος.
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A. Υπηρεσίες κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή της εκδήλωσης (εύρεση 
κατάλληλου ξενοδοχείου, υποδοχή, οπτικοακουστικό υλικό, επιμέλεια κ.λπ.)

Οι υπηρεσίες μας:

Στην Insurance Innovation διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία 
στη διοργάνωση και διεξαγωγή εταιρικών εκδηλώσεων που 
αφορούν τον ασφαλιστικό κλάδο. 
 
Η εξειδικευμένη ομάδα μας σας παρέχει υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα διαχείρισης της 
εκδήλωσής σας. Μεταξύ άλλων, σας παρέχουμε υπηρεσίες 
από την αρχική ιδέα και τον σχεδιασμό του Συνεδρίου, 
σχετικά με τον τόπο, τα οργανωτικά θέματα, τη διευθέτηση 
μετακινήσεων και διαμονής, σύμφωνα με τις ανάγκες της 
εκδήλωσης έως και τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό, αλλά 
και την επικοινωνιακή οργάνωση της εκδήλωσης. 

Ο ιδανικός συνδυασμός της γνώσης, της εμπειρίας και το 
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού εξασφαλίζει την επιτυχία 
της κάθε εκδήλωσης που αναλαμβάνουμε.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

B. Υπηρεσίες επικοινωνίας της εκδήλωσης / marketing  & προβολή (Δελτίο 
Τύπου, προώθηση του event, επικοινωνία κ.λπ.)

Γ. Υπηρεσίες ολοκλήρωσης της εκδήλωσης (Φωτογραφικό υλικό, αναλυτικό 
report του event, λίστες συμμετεχόντων κ.λπ.)
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Insurance Innovation
www.insuranceinnovation.gr

Insurance Forum
www.insuranceforum.gr

Insurance Webinars
www.insurancewebinars.gr

Insurance Events
www.insuranceconference.gr

Insurance Publications
insuranceinnovation.gr/publications

Τhe Insurer 
www.theinsurer.gr

Mavros Gatos
www.mavrosgatos.gr



Insurance Publications
insuranceinnovation.gr/publications

Insurance Innovation
Μητροπόλεως 14, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ. 54624 
Τ: 2312 201 003, 2315 311 282

F: 2315 312 558
E: info@insuranceinnovation.gr




