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Το 34th Thessaloniki Insurance Conference ναυαρχίδα της ετήσιας ενημέρωσης
για όλη την ασφαλιστική αγορά της Βορείου Ελλάδος – Με τεράστια επιτυχία
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 34th Thessaloniki Insurance Conference!

Έπειτα από 2 χρόνια απουσίας λόγω των υγειονομικών συνθηκών, το Thessaloniki Insurance
Conference (THINC) επανήλθε δυναμικά, αποτελώντας το πρώτο συνέδριο για τον ασφαλιστικό
κλάδο που πραγματοποιείται δια ζώσης στην μετά-Covid εποχή
Με απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, η μεγάλη ετήσια
συνάντηση της διαμεσολάβησης για τη Βόρεια Ελλάδα, το 34th Thessaloniki Insurance
Conference «Η Διαμεσολάβηση στη νέα Ψηφιακή Εποχή», ολοκλήρωσε τις εργασίες του
την Παρασκευή 11 Μαρτίου στο Grand Hotel Palace.
Το συνέδριο αποτέλεσε μια ευκαιρία συνάντησης για περισσότερους από 230 ασφαλιστικούς
διαμεσολαβητές αλλά και στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, που με μεγάλη προσήλωση
παρακολούθησαν τις ενδιαφέρουσες και περιεκτικές ομιλίες των 23 ομιλητών, μέσα από τις οποίες
ενημερώθηκαν για τις τελευταίες τάσεις της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και τις προκλήσεις που
φέρει η meta-Covid εποχή. Παράλληλα, πάνω από 600 επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου
παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου μέσω livestreaming από το thinc.gr.
Tην έναρξη του συνεδρίου σήμανε ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος απηύθυνε εισαγωγικό
χαιρετισμό, αναλύοντας τις προοπτικές αλλά και τις νέες προτεραιότητες που θέτει η μετάβασή μας
στην meta-Covid εποχή. Το συντονισμό του συνεδρίου είχε ο Founder της Insurance Innovation,
κ. Αριστείδης Βασιλειάδης.
Η πλούσια ατζέντα του συνεδρίου, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των καιρών, κάλυψε ένα ευρύ
φάσμα θεματικών. Aπό τους κινδύνους που εγκυμονεί η κλιματική αλλαγή, έως και τις νέες
ευκαιρίες που φέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ασφαλιστικών εταιρειών και επιχειρήσεων,
καθώς και την αξία της προστασίας των εργασιών αλλά και των δεδομένων των καταναλωτών σε
μια ολότελα ψηφιακή εποχή. Οι ομιλητές έδωσαν απαντήσεις σε πληθώρα ερωτημάτων αλλά και
τροφή για σκέψη σχετικά με το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.
Στην πρώτη ενότητα, “Τhe CEO’s View”, ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, Chief Executive
Officer, Ευρώπη Ασφαλιστική και ο κ. Δημήτρης Τσεκούρας, Chief Executive Officer, ΑRAG
Hellas, έκαναν μια ανασκόπηση της ασφαλιστικής αγοράς, επισημαίνοντας τις αλλαγές που βίωσε
ο κλάδος αλλά και τα διδάγματα που αποκόμισε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η δεύτερη
θεματική ενότητα εστίασε στις φυσικές καταστροφές και τις νέες προκλήσεις για τους
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, με τους κλάδους περιουσίας και αστικής ευθύνης να
βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η τρίτη ενότητα ήταν αφιερωμένη στα ψηφιακά

εργαλεία και τις νέες τάσεις, οι οποίες πρόκειται να διαμορφώσουν τον ασφαλιστή του μέλλοντος,
ενώ η τέταρτη ενότητα ανέδειξε την σημασία της κυβερνοασφάλισης και της
τεχνολογίας blockchain για τον ασφαλιστικό κλάδο, επαναπροσδιορίζοντας τις προτεραιότητες
των επαγγελματιών της ασφαλιστικής αγοράς.
Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της Insurance Innovation. Φέτος
το Thessaloniki Insurance Conference εισήγαγε ένα νέο θεσμό για την ασφαλιστική αγορά της Β.
Ελλάδος, διεξάγοντας για πρώτη φορά τα Insurance Innovation Awards, τα οποία αποτελούν μια
ωδή στην καινοτομία και την ευρηματικότητα των ασφαλιστικών εταιρειών και επιχειρήσεων της
ελληνικής αγοράς.
Στα πλαίσια του 34th Thessaloniki Insurance Conference, πραγματοποιήθηκε 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. Οι
νικητές των βραβείων ήταν η Hoolie Foundation Pet Insurance, στην κατηγορία Innovative
Insurance Product, η Infodromio Software στην κατηγορία Innovative Insurance Software και
η Experto Crede Consultants, στην κατηγορία Innovative Advisory Services.
Το 34th Thessaloniki Insurance Conference απέδειξε για ακόμη μια φορά, γιατί τα συνέδρια
της Insurance Innovation και του InsuranceForum.gr έχουν καθιερωθεί ως θεσμός ενημέρωσης,
επικοινωνίας αλλά και δικτύωσης μεταξύ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Αφήνοντας πλέον
πίσω μας τον σκόπελο της πανδημίας, η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθιστούν το
μέλλον της Ασφάλισης, με τους επαγγελματίες του κλάδου να κοιτούν με αισιοδοξία την επόμενη
ημέρα της ασφαλιστικής αγοράς.
Επισκεφτείτε το κανάλι της Insurance Innovation στο Youtube και παρακολουθήστε
αποσπάσματα από τις ομιλίες του συνεδρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου στο https://thinc.gr/
Χορηγοί Συνεδρίου:
GOLD: ARAG, ANAX INSURANCE
NETWORK, BLUESTREAM, CARGLASS, CROMAR, EXPERTO CREDE
CONSULTANTS, HEALTH WATCH S.A, INTERLIFE, PK DATA, SOFOS INSURANCE
AGENCY, TIC TAC, ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
SILVER: ARISTON COVER, COFACE, CONTRACT INSURANCE S.A., E.N.
MANOS, EXTRA ASSISTANCE, AKRITIDIS & CHALATZIAN, GROUPAMA, HOOLIE
FOUNDATION PET INSURANCE, IONIOS NEW AGENCY, TRUCK & CARGO
INSURANCE, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
ΣΥΝ.Π.Ε
Το Συνέδριο διεξήχθη υπό την Αιγίδα των: Δήμος Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ΠΟΑΔ, ΣΔΑΕ

Χορηγοί Επικοινωνίας:
Κλαδικά sites: cyprusinsurancenews.com
Κλαδικά περιοδικά: The Insurer
Οικονομικά sites: bankingnews.gr, businessdaily.gr, epixeiro.gr, euro2day.gr, naftemporiki.gr, Αθ
ηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
Ραδιόφωνο: North Radio 98.0
Τοπικά sites: voria.gr, olathessaloniki.com
Υποστηρικτές:
Advisin Insurance Services
Amb Xρηματοασφαλιστικές Υπηρεσίες – Ασφαλιστικοί Πράκτορες
Aratos Group
Baracunda Apartments
Exasfalisou.gr
FA Dezigns
InsuranceAXD.gr
Life Design
Smart Rep
SoEasy Insurance
Λεζάντες φωτογραφιών:
Φωτογραφία 1: Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας
Φωτογραφία 2: Νικόλαος Μακρόπουλος, Chief Executive Officer, Ευρώπη Ασφαλιστική
Φωοτογραφία 3: Δημήτρης Τσεκούρας, Chief Executive Officer, ΑRAG Hellas
Φωτογραφία 4: Από αριστερά: Αριστείδης Βασιλειάδης, Founder Insurance Innovation – Σταύρος
Βαλσάμης, Founder & Senior Developer (HERMES Core) – Κυριάκος Μερελής, Υπεύθυνος
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Ε.Ε.Θ, Αντιπρόεδρος Διεθνούς Εμπορικού
Επιμελητηρίου
Φωτογραφία 5: Από αριστερά: Κωνσταντίνος Φωτόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Daedalus life &
Hoolie Pet Insurance, Δρ. Νικόλαος Μπογονικολός, Πρόεδρος Aratos Group & Συγγραφέας του
βιβλίου “Η νέα οικονομία του Blockchain”
Φωτογραφία 6: Μυρτώ Χαμπάκη, Partner Advisory Services Experto Crede Consultants

Λίγα λόγια για την Insurance Innovation
Η Insurance Innovation ιδρύθηκε το 2010 και είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής
υπηρεσιών ενημέρωσης και εκπαίδευσης που δραστηριοποιείται στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης.
Διαχειρίζεται την κλαδική ιστοσελίδα www.insuranceforum.gr καθώς και το Νο1 διαδικτυακό
κανάλι για τον ασφαλιστικό κλάδο το Insuranceforum Web Tv. Παράλληλα, διοργανώνει και
διεξάγει συνέδρια, σεμινάρια και webinars σε Ελλάδα και Κύπρο.
Το 2015 εισήλθε στον εκδοτικό τομέα εκδίδοντας εξειδικευμένα βιβλία και τον Οκτώβριο του 2019
εισήλθε για πρώτη φορά στον έντυπο τύπο εκδίδοντας το 1ο περιοδικό αποκλειστικά για τον
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή με τίτλο «The Insurer». Το 2015 εισδύει στον εκδοτικό τομέα
εκδίδοντας εξειδικευμένα βιβλία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ενώ τον Οκτώβριο του 2019
εισέρχεται για πρώτη φορά στον έντυπο Τύπο εκδίδοντας το πρώτο περιοδικό αποκλειστικά για τον
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή με τίτλο «The Insurer».
Σημείωση για τον Συντάκτη:
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δημοσιογραφικό Τμήμα και την
κα Σωτηρία Γιαννακοπούλου, τηλ. 2312201003, email press@insuranceinnovation.gr.
Social Media, Insurance Innovation

