REDΕFINE
INSURANCE

insuranceinnovation.gr

ΠΟΙΟΙ
ΕΊΜΑΣΤΕ
H Insurance Innovation ιδρύθηκε το 2010 και είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη
εταιρεία παροχής υπηρεσιών προβολής, ενημέρωσης και εκπαίδευσης που
δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική αγορά. Διαχειρίζεται τις ιστοσελίδες
insuranceforum.gr, innovationsolutions.gr και shopinsurance.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 μοναδικό διαδικτυακό κανάλι για τον
ασφαλιστικό κλάδο, Insurance forum webtv και την εκπομπή Ασφαλιστικό
Μαγκαζίνο.

INNOVATION
IS THE ONLY
EFFECTIVE WAY
TO ADVERTISE
YOUR BUSINESS!

Προτείνουμε στους πελάτες
μας τις υπηρεσίες προβολής
που πραγματικά χρειάζονται
Δημιουργούμε άμεσους
διαύλους επικοινωνίας με
υποψήφιους συνεργάτες
Συνθέτουμε εξατομικευμένα
πακέτα προβολής που θα
αποφέρουν τα μέγιστα οφέλη
Προσφέρουμε ένα πλέγμα
υπηρεσιών

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

ΤΙ
Π Ρ Ο Σ Φ ΕΡΟΥΜΕ

Insuranceforum.gr
Η αξιόπιστη ενημέρωση
του ασφαλιστικού
διαμεσολαβητή

Insurance Publications
Εξειδικευμένη Γνώση
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Insurance forum webtv
Το μοναδικό διαδικτυακό
κανάλι για τον
ασφαλιστικό κλάδο

ShopInsurance
Η ηλεκτρονική αγορά
των Ασφαλιστών

Events & Conferences
Δικτύωση & Προβολή

The Insurer
Το περιοδικό για τον
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή

Innovation Solutions
Έξυπνες λύσεις και εργαλεία
για την επιχείρηση σας
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Insuranceforum.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

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.

insuranceinnovation.gr

ΤΟ ΑΞΙΌΠΙΣΤΟ PORTAL
ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΎ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΉ!

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.
Η προβολή της επιχείρησής σας είναι καθημερινή, συνεχής και
επιτυγχάνεται στο μέγιστο με ποικίλους τρόπους.

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 περιλαμβάνει συνεντεύξεις, πλούσια
αρθρογραφία και αξιόπιστα ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στον κλάδο.
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INNOVATION

Ο

Insuranceforum.gr

45K

93K
Facebook
followers

Υ

Σ

Events & Conferences
The Insurer

Μοναδικοί επισκέπτες
ανά μήνα

Συνδρομητές εβδομαδιαίου
newsletter

ΣΕ

13,5K

1500

Προβολές
ανά μήνα

5

Συνδρομητές

Κοινό: ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές
& στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών

7,1K

30%
70%

πόλεις
ανά έτος

Συνεργασίες
μεταξύ εταιρειών

1400

1000+
Συμμετέχοντες ανά
event (on-site & online)

Αθήνα
&Θεσσαλονίκη
Λοιπή
Ελλάδα

Insurance forum webtv

3

Σεζόν

Άτομα οnline
ανά εκπομπή

7K

200

Συνολικές προβολές
ανά μήνα

Επαγγελματικά Facebook
groups & εταιρικές
Facebook pages

4+4

Newsletter Insuranceforum.gr
& insurance innovation

16K
31,5%
22,5%

Συνδρομητές

Open rate

Click rate
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insuranceinnovation.gr

ΠΡΟΒΟΛΉ
ΑΠΌ ΤΑ N E W S L E T T E R S
ΜΑΣ
16 000

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

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΈΣ

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

22,5% 31,5%

Click rate Open rate

Τρεις αποδοτικές επιλογές
προβολής από το newsletter
της Insurance Innovation:

01

Banner
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02

Εταιρικό άρθρο

03

Συνέντευξη
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insuranceinnovation.gr

INSURANCEFORUM

WEBTV

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΌ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΚΑΝΆΛΙ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ ΚΛΆΔΟ!

Tο Insurance Forum webtv δημιουργήθηκε
τον Μάρτιο του 2020 και έχει ως αντικείμενο
την ζωντανή ενημέρωση του ασφαλιστικού
κλάδου μέσω ειδήσεων, παρουσιάσεων
και συνεντεύξεων με άτομα του κλάδου
ή με επιχειρήσεις που επιθυμούν να
απευθυνθούν στην ασφαλιστική αγορά.
Η εκπομπή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
μεταδίδεται ζωντανά κάθε Τρίτη από τις
18.00 έως τις 19.00, την οποία συντονίζει
ο γενικός διευθυντής της Insurance
Innovation, Αριστείδης Βασιλειάδης.
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insuranceinnovation.gr

EVENTS &
CONFERENCES
ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΉ

ΟΦΈΛΗ
ΧΟΡΗΓΊΑΣ ΣΤΑ
ΣΥΝΈΔΡΙΑ
NETWORKING

Τα συνέδρια της Insurance Innovation έπειτα από 12 χρόνια επιτυχούς
πορείας έχουν καθιερωθεί ως θεσμός της ετήσιας ενημέρωσης των
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε κάθε πόλη της χώρας.

Άμεση επαφή με
υποψήφιους πελάτες

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.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επαφές με υπάρχοντες
συνεργάτες

Από το 2020 και εξής, τα συνέδρια μεταδίδονται και διαδικτυακά μέσα
από την ειδικά σχεδιασμένη ψηφιακή πλατφόρμα συνεδρίων της Insurance
Innovation.
Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της εταιρείας μας, διοργανώθηκε το 1ο
συνέδριο για τις τεχνολογίες Blockchain στην Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του
2022 στο οποίο η συμμετοχή του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

BRANDING

Προβολή με εδραίωση
του brand name σε
περιφερειακές πόλεις

Τα συνέδρια της
Insurance Innovation
σε αριθμούς:

5

πόλεις
ανά έτος

Συνεργασίες
μεταξύ εταιρειών

1400
220+

1000+

Συμμετέχοντες ανά
event (on-site & online)

Εταιρικές
συμμετοχές

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ

Προώθηση των προϊόντων
σας στοχευμένα

Δείτε στο κανάλι μας στο Youtube τα προηγούμενα συνέδρια μας
14
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insuranceinnovation.gr

ΤΑ
ΣΥΝΈΔΡΙΑ
Thessaloniki Insurance
Conference
Ο θεσμός για την ενημέρωση της
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Βόρεια
Ελλάδα διεξάγεται κάθε Μάρτιο στην πόλη της
Θεσσαλονίκης. To συνέδριο με ανατρεπτική και
πλήρως ανανεωμένη ατζέντα ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις των καιρών, πάντα με υψηλού
επιπέδου ομιλητές και συμμετέχοντες.

Ασφαλιστικά συνέδρια
στην επαρχία
Τα συνέδρια της Insurance Innovation
και του insuranceforum.gr αποτελούν
θεσμό για την ασφαλιστική αγορά, καθώς
πραγματοποιούνται από το 2012 σε δεκάδες
πόλεις της Ελλάδας με τη συνεργασία
των θεσμικών κλαδικών φορέων και
ανασχεδιάζονται συνεχώς, ώστε να είναι
πάντοτε επίκαιρα και χρήσιμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

ΜΑΣ
Insurance Innovation Awards
Ένας νέος θεσμός για την ασφαλιστική
αγορά γεννήθηκε μέσα από το 34th
Thessaloniki Insurance Conference!
Τα Insurance Innovation Awards αποτελούν
μια σημαντική τελετή βράβευσης των
καινοτόμων έργων και πρωτοβουλιών του
ασφαλιστικού κλάδου, αναδεικνύοντας
τις βέλτιστες πρακτικές και τη συμβολή
τους στο μετασχηματισμό της ελληνικής
ασφαλιστικής βιομηχανίας, με απτά
οφέλη σε καταναλωτές, επιχειρήσεις και
οργανισμούς.

Blockchain Conference

Θεματικά
ασφαλιστικά συνέδρια

Το συνέδριο για τις τεχνολογίες
Blockchain ξεκίνησε το ταξίδι του
στην Θεσσαλονίκη το 2022 και
φιλοδοξεί να γίνει θεσμός για τις
νέες τεχνολογίες που σύντομα θα
αλλάξουν τον κόσμο μας!

Η ευκαιρία άμεσης ενημέρωσης και
αλληλεπίδρασης για πληθώρα ασφαλιστικών
διαμεσολαβητών από όλη την Ελλάδα! Ο
κλάδος Περιουσίας αποτέλεσε το αντικείμενο
της νέας σειράς συνεδρίων της Insurance
Innovation που διεξήχθη ψηφιακά το 2020.
16
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ΠΑΡΟΧΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ

insuranceinnovation.gr

ΧΟΡΗΓΩΝ
SILVER ΧΟΡΗΓΙΑ

GOLD ΧΟΡΗΓΙΑ

Δελτίο Τύπου με αναφορά στην συμμετοχή σας που αποστέλλεται σε όλους τους
χορηγούς επικοινωνίας

•

•

Ρεπορτάζ στο insuranceforum.gr και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου με αναφορά στην
συμμετοχή σας

•

•

Προβολή μέσω του newsletter που αποστέλλεται σε 16.000 subscribers της Insurance
Innovation και αναφορά στο περιοδικό The Insurer

•

•

Ηλεκτρονική Πρόσκληση που θα σταλεί σε υποψήφιους συνέδρους

•

•

10λεπτη ομιλία από στέλεχος της εταιρείας σας

χ

•

Εκθεσιακό περίπτερο στον χώρο του συνεδρίου

χ

•

B2B Meetings με υποψήφιους συνεργάτες (συνέδρους ή ομιλητές)

•

•

Προβολή της εταιρείας από το προωθητικό υλικό του συνεδρίου μέσω banner και video spot

•

•

Προβολή του λογοτύπου σας στην παράλληλη μετάδοση μέσω livestreaming του συνεδρίου

•

•

Δυνατότητα αποκλειστικής συνέντευξης που θα μεταδοθεί στο Insurance Forum webtv

•

•

Διανομή υλικού στην τσάντα του συνεδρίου

•

•

Προβολή διαφημιστικού spot κατά την έναρξη και λήξη

•

•

Πλούσιο φωτογραφικό υλικό

•

•

Δελτίο Τύπου που αποστέλλεται όλους τους χορηγούς επικοινωνίας με αναφορά στην
συμμετοχή σας

•

•

Ρεπορτάζ στο insuranceforum.gr και την ιστοσελίδα του συνεδρίου με αναφορά στη
συμμετοχή σας

•

•

Παράδοση της λίστας συμμετεχόντων με αναλυτικά στοιχεία

•

•

Αποστολή ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού στους συμμετέχοντες

•

•

ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ψηφιακό υλικό της εταιρείας σας στην ιστοσελίδα των συνεδρίων

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@insuranceinnovation.gr ή στο τηλέφωνο 2312 201003
για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα χορηγικά πακέτα

19

insuranceinnovation.gr

COMPANY PROFILE

THE
INSURER
Το The Insurer είναι το πρώτο εκδοτικό εγχείρημα της Insurance Innovation
που έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στον ασφαλιστικό Τύπο. Πρόκειται
για μια νέα και φρέσκια πρόταση που απευθύνεται 100% στον επαγγελματία
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Το περιοδικό The Insurer επικεντρώνεται
στις πραγματικές ειδήσεις του κλάδου και στην ουσία των γεγονότων. Με
εγκυρότητα, σοβαρότητα και πάντα επιβεβαιωμένες ειδήσεις!
Στο The Insurer δίνεται η δυνατότητα προβολής για επιχειρήσεις που επιθυμούν
να προβάλλουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους στον ασφαλιστικό κλάδο.
Επίσης δίνεται και η επιλογή μεμονωμένου εταιρικού άρθρου.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πρόσωπα, ρεπορτάζ, ειδήσεις αλλά και χρήσιμα εκπαιδευτικά
άρθρα συνθέτουν το The Insurer!
>	
Ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ύλη
>	
Ουσιαστικές συνεντεύξεις από ανθρώπους της διαμεσολάβησης
και επαγγελματίες που θέλουν να απευθυνθούν στην
ασφαλιστική αγορά
>	
Οι σημαντικές ειδήσεις του κλάδου με αντικειμενικότητα
>	
Χρήσιμες απόψεις και πλούσιο ρεπορτάζ

ΚΟΙΝΟ
>	
Insuranceforum.gr
>	
Ασφαλιστικά συνέδρια της Insurance Innovation
>	
Σεμινάρια και εκπαιδευτικές ημερίδες
>	
Εβδομαδιαίο newsletter σε 13.500 επαγγελματίες του κλάδου
>	
Εκδηλώσεις του κλάδου ανά την Ελλάδα
>	
Ετήσιες συνδρομές ασφαλιστικών εταιρειών και διαμεσολαβητών

ΔΙΑΝΟΜΗ
Εκμεταλλευόμενη το σύνολο των media & social channels που
διαθέτει η εταιρεία, προβάλλει το νέο περιοδικό αποσκοπώντας
στη μέγιστη δυνατή προβολή των διαφημιζόμενων. Το The Insurer
απευθύνεται σε επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές
από όλη την Ελλάδα έχοντας ιδιαίτερα μεγάλη δυναμική
στις επαρχιακές πόλεις της χώρας.

Δείτε τα προηγούμενα τεύχη The Insurer
20
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SHOP
INSURANCE

INSURANCE
PUBLICATIONS

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΑΓΟΡΆ
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΏΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΗ
ΓΝΏΣΗ

Το shopinsurance.gr αποτελεί το πρώτο ψηφιακό κατάστημα
αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του ασφαλιστικού
κλάδου. To 2022 ξεκίνησε την λειτουργία του προσφέροντας
συνολικά 20 υπηρεσίες και προϊόντα, με άμεσο στόχο
εντός του έτους να προσφέρουμε στους πελάτες μας
περισσότερους από 50 κωδικούς. Το ηλεκτρονικό κατάστημα
προσφέρει μία ευχάριστη πλοήγηση στους επισκέπτες, με
σκοπό την παροχή λύσεων στις ανάγκες και τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος επαγγελματίας του
ασφαλιστικού κλάδου.
Επιδίωξή μας είναι η παροχή σταθερής υποστήριξης στους
συνεργάτες μας, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις, εξασφαλίζοντας
την εύρυθμη λειτουργία και τη συμπόρευση με τις ταχέως
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

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. Από το 2022 μπορείτε να τα βρείτε
διαθέσιμα στην πρωτοποριακή πλατφόρμα ShopInsurance.

Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις 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.

Συγγραφέας ο Αλέξης Κώτσαλος, Dip CII

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 Distribution Directive) για τη διανομή
ασφαλιστικών προϊόντων.

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.

Συγγραφέας η Μυρτώ Χαμπάκη, Οικονομολόγος.
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INNOVATION
SOLUTIONS

ΜΑΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΎΤΗΚΑΝ

Το 2021 η Insurance
Innovation ίδρυσε την
Innovation Solutions με κύριο
αντικείμενο της την παροχή
υπηρεσιών τεχνολογίας και
εργαλείων ψηφιοποίησης,
χρηματοδότησης,
κανονιστικής συμμόρφωσης
και χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών σε εταιρείες όλων
των κλάδων της Ελληνικής
οικονομίας, μέσω επιλεγμένων
παρόχων – συνεργατών.

Μέσω την συνεργατών της η Innovation
Solutions παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες:
>	
Η Innovation Solutions σε συνεργασία με
την SmartRep υλοποιεί AI Virtual Asistants
/ Chatbots αναβαθμίζοντας το Customer
Experience των εταιριών ακριβώς στις
ανάγκες και λειτουργίες τους.

>	
Σε συνεργασία με την Experto Crede
προσφέρονται ειδικά σχεδιασμένα πακέτα
συμμόρφωσης IDD και GDPR για μικρά και
μεσαία ασφαλιστικά γραφεία καθώς και
για ασφαλιστικές εταιρείες.

>	
Η Innovation Solutions επιπλέον αξιοποιεί
αποτελεσματικά τις τεχνολογίες Blockchain.
Σε συνεργασία με την NewCo. φιλοδοξεί
να δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον
ασφάλειας και διαφάνειας για την
ασφαλιστική βιομηχανία με την δημιουργία
εφαρμογών & λύσεων Blockchain.

>	
Η Innovation Solutions σε συνεργασία
με την Building Solid Success
παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες
χρηματοδότησης για ασφαλιστικές
επιχειρήσεις μέσω των νέων
προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027.
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12

ΧΡΌΝΙΑ
ΕΔΏ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΑΠΌ
ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΎΟΝΤΑΙ
ΤΗΝ

70
INSURANCE

INNOVATION
ΓΙΑ ΤΗΝ

Π Ρ Ο Β Ο Λ Ή
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ
ΚΛΆΔΟ!
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