


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 Insurer επικεντρωνόμαστε στις πραγματικές ειδήσεις του κλά-
δου 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 αφο-
ρά τις επαγγελματικές του ανάγκες και απαιτήσεις. Συνοπτική και ταυ-
τόχρονα ακριβής η ύλη του The Insurer ανταποκρίνεται στις απαιτή-
σεις της επικαιρότητας και των εξελίξεων.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ



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

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ





Εκμεταλλευόμενη το σύνολο των media & social channels που διαθέτει 
η εταιρεία θα προβάλει το νέο περιοδικό αποσκοπώντας στη μέγιστη 
δυνατή προβολή των διαφημιζόμενων. 

Το The Insurer απευθύνεται σε επαγγελματίες ασφαλιστικούς δια- 
μεσολαβητές από όλη την Ελλάδα έχοντας ιδιαίτερα μεγάλη δυναμική 
στις επαρχιακές πόλεις της χώρας.

Διανέμεται σε 1.500 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και στελέχη του 
ασφαλιστικού κλάδου.

Γεωγραφική κατανομή: 30% Αθήνα/Θεσσαλονίκη, 70% Λοιπή Ελλάδα.

Ηλικιακή κατανομή αναγνωστών: 
20-34: 20%
35-45: 55%
46-65: 25%

Οι κύριοι άξονες προώθησης 
του νέου εντύπου είναι:

> Insuranceforum.gr

> Ασφαλιστικά συνέδρια της Insurance Innovation

> Σεμινάρια και εκπαιδευτικές ημερίδες

> Εβδομαδιαίο newsletter σε 9.000 επαγγελματίες του κλάδου.

> Εκδηλώσεις του κλάδου ανά την Ελλάδα

> Ετήσιες συνδρομές.

KOINO

ΔΙΑΝΟΜΗ



Λίγα λόγια για την Insurance Innovation

Η Insurance Innovation ιδρύθηκε το 2010 από τον Αριστείδη Βασιλειάδη 
και είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ενη-
μέρωσης και εκπαίδευσης που δραστηριοποιείται στο χώρο της ιδιωτικής 
ασφάλισης. Διαχειρίζεται τις κλαδικές ιστοσελίδες www.insuranceforum.
gr (ειδησεογραφική ιστοσελίδα) και www.insurancewebinars.gr (εκπαι-
δευτική ιστοσελίδα). Διοργανώνει και διεξάγει συνέδρια, ημερίδες, σεμι-
νάρια και webinars σε Ελλάδα και Κύπρο. Το 2015 εισήλθε στον εκδοτικό 
τομέα εκδίδοντας εξειδικευμένα βιβλία για την ασφαλιστική διαμεσολά-
βηση και τον Οκτώβριο του 2019 εισήλθε για πρώτη φορά στον έντυπο 
Tύπο εκδίδοντας το πρώτο περιοδικό αποκλειστικά για τον ασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή με τίτλο «The Insurer»

INSURANCE 
INNOVATION



Μητροπόλεως 14, Θεσσαλονίκη 
τ. 2315 311282   |   2312 201 003 

info@insuranceinnovation.gr 
www.insuranceinnovation.gr




