
26 ülkeden 50 
InsurTech şirketi, 
Mayıs 2018’de 
Hollanda’nın başkenti 
Amsterdam’da 
düzenlenecek DIA 
Konferansı’nda 
sahneye çıkacak. 
DIA’nın organizatörü 
Roger Peverelli, 
etkinliğe izleyecek 
Akıllı Yaşam ve 
Sigorta Gündem 
okurlarına 200 Euro 
indirim sunuyor...

görmek istiyoruz. InsurTech 
alanında faal olan ancak adını 
pek duyuramamış 50 şirket de 
firması yine sahnede şovlarını 
sergileyecek. Amsterdam 
sunumlarını seçerken, InsurTech 
alanında yeni faaliyet alanları 
açabilen, inovasyonun kesinlikle 
ön planda olduğu, hem sigorta 
şirketleri hem de müşteriler için 
gerçek değer yaratabilecek fikirleri 
seçmeye dikkat ettik. 

InsurTech alanında 2018 
yılından beklentin nedir?
Her yıl, yaptığımız çalışmaların 
sonuçlarını yayınladığımız aralık 
ayı raporumuzda beklentilerimize 
de değiniyoruz. 2018 yılı 
beklentilerimizi ise daha veri 
odaklı servislerin ortaya çıkması, 
müşteri ihtiyaçlarının ürünlerde 
daha merkezi plana alınması ve 
“ileri inovasyon” olarak belirledik. 

Gelecek 5 yıllık (2023) 
projeksiyonunuza baktığımızda 
neler söyleyebilirsin?
Şu anda veritabanımızda 2 
bine yakın InsurTech şirketi 
var. Analizlerimiz gösteriyor 
ki bu şirketlerin yüzde 80’i 
işbirliğine gittikleri alanlarda 
inovasyonu ciddi bir oranda 
artırıyor. InsurTech’in 2023 
vizyonunun merkezine sigorta 
şirketlerinin nasıl geleceğin 
şirketleri yapılabileceği sorusunu 
koyuyorum. Bu sorunun cevabı 

bizimle birlikte sahnede olacak.

2017’de Münih’teki konferansta 
beraberdik ve katılımcıların 
organizasyondan çok memnun 
ayrıldıklarını gördük. 
Genel olarak değerlendirirsen, 
organizasyonla ilgili aldığın en 
dikkati çeken geri 
bildirim neydi?
Dediğin gibi herkes 
organizasyondan çok mutlu 
ayrıldı. Özellikle konferansın 
yapıldığı ve genellikle 
sinema filmlerinin çekildiği 
stüdyo çok beğenildi. Zaten 
konferanstan çok bir moda 
şovu tadındaydı. Katılımcılar, 
canlı demo gösterimlerini ve 
sunumların süresinin 8 dakikayla 
sınırlandırılmasını da  
çok faydalı buldu.  

Mayıs ayında bu sefer 
Amsterdam DIA’da InsurTech 
dünyasını buluşturacaksın. 
Bize organizasyonla ilgili neler 
söylemek istersin?
Amsterdam DIA’da da Münih 
organizasyonundaki özellikler 
devam edecek. Ancak bu 
sefer InsurTech’ten gerçekten 
faydalanabilecek farklı paydaşları 
da, örneğin gayrimenkul 
sektöründen katılımcıları, 
otomotiv firmalarını veya 
sağlık kuruluşlarını, sahnede 

ise birkaç alanda toplanıyor. 
Müşterilerinin hayatlarında 
kendilerine nasıl yer bulacakları, 
bağlantılı ekosistemlerini 
nasıl oluşturacaklarına, 
müşterilerine nasıl daha 
çok dokunabileceklerine ve 
operasyonel mükemmelliği nasıl 
daha çok sağlayabileceklerine 
bağlı olacak.      

Gelişmekte olan ülkeler 
içerisinde öne çıkan Türkiye’ye 
dönersek, InsurTech bizim için 
ne ifade etmeli?
Öncelikle teknolojinin bütün 
yerleşik yapıları değiştirebilmek 
için kilit bir anahtar olduğunu 
belirtmeliyim. Bununla birlikte 
sigorta sektörünün gelişen 
bir ekonomideki önemi de 
yadsınamaz bir gerçek. Ancak 
asıl katma değer, bu iki alanın 
birleştirilmesi durumunda ortaya 
çıkıyor. Örneğin, teknolojiyle 
verimliliği artırmadan önce 
düşük gelirli tüketim gruplarına 
önerilebilecek teminatlar çok çok 
sınırlıydı. Ancak operasyonel 
verimlilikle birlikte artık teminat 
kapsamı birçok farklı gelir 
grubunu da kaplayacak şekilde 
genişletildi. Gelişmekte olan 
ülkeler inovasyonla hedefledikleri 
gelişmişlik seviyesine erişebilmek 
için harika bir hızlandırıcı elde 
etmiş olacak. Her alanda 
en etkin şekilde kullanılması 
büyük önem taşıyor.

Roger Peverell

InsurTech dünyasını buluşturmak. 
Bu misyonumuzu ilk 
konferansımızdan beri koruyoruz. 
Ancak hızla değişen InsurTech 
piyasasıyla birlikte konferansların 
içerikleri de değişiyor. DIA’nın 
Mayıs 2018’de gerçekleşecek 
organizasyonunda 26 farklı 
ülkeden, ilk defa sahne alacak 
50 InsurTech şirketi olacak. Her 
organizasyonumuzda olduğu gibi 
sigorta sektörünün liderleri de 
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Yaklaşık 2 yıldır takip 
ettiğimiz ve yakın 
iletişim içerisinde 
olduğumuz DIA’nın 
(Digital Insurance 

Agenda - Dijital Sigorta Ajandası) 
yaratıcısı Roger Peverelli ile 
mayıs ayında Amsterdam’da 
üçüncüsünü düzenleyeceği DIA 
Konferansı öncesi buluştuk...
Roger’ın biz ve Akıllı Yaşam 
ve Sigortagundem.com 
okurlarına sürprizi ise konferans 
için sağladığı 200 Euro 
değerindeki indirim kodu oldu. 
DIA2018SIGORTAGUNDEM200 
koduyla konferansa indirimli 
kayıt olabilirsiniz. Inovasyon ve 
InsurTech alanındaki bu harika 
şovu kaçırmamanız dileğiyle. 
DIA ile Akıllı Yaşam ve Sigorta 

Gündem’in medya ortaklığı ise 
yeni sürprizlerle devam edecek!

Sevgili Roger, seninle son 
görüşmemiz kasım’da DIA’nın 
Munich organizasyonundaydı. 
DIA bir moda gösterisi 
ihtişamındaydı ve kendi adıma 
çok faydalıydı. Geçen zamanda 
DIA için neler değişti?
DIA’nın misyonu, sigorta 
dünyasının en etkili isimleriyle 

HAYDİ SİGORTACILAR MAYISTA    

AMSTERDAM’A!


