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DİJİTAL SİGORTACILIKTA
“KAZANDIRAN, KOLAYLAŞTIRAN”
YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
DİJİTAL SİGORTACILIKTA “2K” DÖNEMİ

Unico Sigorta, “Unico Sizinle, Kazanın Bizimle” mottosuyla acentelerine yönelik olarak
geliştirdiği ve sigortacılık sektöründe çığır açacak olan uygulaması 2K Acente Dijital
Sigortacılık Platformu’nu acentelerine tanıttı.
Haziran ayında devreye girecek olan 2K Acente Dijital Sigortacılık Platformu, acentelerine
dijital dünya üzerinden kazandırırken işlemleri basitleştirerek hayatı kolaylaştıracak.
Platform ile acenteler kendi kampanyalarını düzenleyerek özgür bir dünyaya adım atarken
sadece 2 adet bilgiyle teklif verip hızlıca satışa dönüştürebilecekler.
Unico Sigorta, 13 – 15 Mayıs 2016 tarihleri arasında acenteleriyle Antalya’daki Adam & Eve
Hotel’de bir araya gelerek dijital sigortacılıkta çığır açacak 2K Acente Dijital Sigortacılık
Platformu’nu anlattı.
Yaklaşık 240 kişinin katıldığı toplantıda Unico Sigorta Genel Müdürü Cenk Tabakoğlu, Unico
Sigorta’nın marka değişim sürecinden bugüne kadar olan yenilikleri, elde edilen performansı
ve gelecek döneme damga vuracak 2K Acente Dijital Sigortacılık Platformu’nun detaylarını
paylaştı.
Cenk Tabakoğlu: “2K Kazandırır, Kolaylaştırır; Fırsatlar ve Kolaylıklar Dünyası…”
Gerçekleştirdiği sunumla platformun detaylarını acentelere aktaran Unico Sigorta Genel
Müdürü Cenk Tabakoğlu; “Acentelerimiz hem ek gelir oluşturacak hem de operasyonel
yüklerini azaltacak bir dünyanın kapılarını açıyoruz” diyerek başladığı konuşmasında 2K
Platformu’nun neler kazandıracağını “Platformu kullanacak olan tüketiciler yine acentelerin
müşterisi olacak, acentelere kazandırmaya devam edecek, acentelere kendi sayfaları
üzerinden kampanyalar gerçekleştirerek özgürlük sağlayacak ve daha karlı bir acentecilik
sunacak” diyerek açıkladı.
Platformun acenteler için hayatı kolaylaştıracak tarafına da değinen Cenk Tabakoğlu;
“Acentelerimiz sadece iki adet bilgiyle teklif verip çok hızlı bir şekilde satışa
dönüştürebilecekler. Hasar İhbarı ve Detaylı Hasar Sorgulama hizmetleri sunacaklar.
Yenilemelerde tık tıkla teklif oluşturabilecekler. Kendi kampanyalarını oluşturup ek gelir

sağlayabilecekler. Platforma cep telefonu ya da tabletler üzerinden erişim sağlayıp özel satış
imkânları sunabilecekler” dedi.
Unico Sigorta’nın acentelere hem daha çok kazandıracak hem de günlük hayatlarını
kolaylaştıracak 2K Dijital Sigortacılık Platformu, Haziran ayında devreye girecek. Acenteler için
e-ticaret yolunu açacak olan platformun alt yapısı Ekim ayında kullanılmaya başlanacak. CRM
ve çapraz satışa da olanak sağlayacak olan platformun son evresi Aralık ayında devreye
alınacak.
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Unico Sigorta Yeni Projelerini Acentelerine Antalya’da Tanıttı

Unico Sigorta, bu yıl acente toplantısını 13-15 Mayıs tarihlerinde Antalya Belek - Adam&Eve
Otel’de 240 acentenin katılımıyla gerçekleştirdi. “Unico Sizinle, Kazanın Bizimle” teması
üzerine gerçekleştirilen toplantıda, 2015 yılı değerlendirmesi yapılırken 2016 yılı ilk çeyrek
sonuçları ve 2016 yılına ilişkin planlar ve hedefler açıklandı.
Etkinlikte yıl boyunca yürüttükleri faaliyetlerde üretim ve karlılık alanında bölge bazındaki ilk 3
acentelerine plaket verildi. Acenteler, gala gecesinde Betül Demir’in şarkılarıyla keyifli
dakikalar geçirdi.
Unico Sigorta Genel Müdürü Cenk Tabakoğlu acenteler toplantısında dijital sigortacılıkta çığır
açacak 2K Acente Merkezli Dijital Sigortacılık Platformu’nu tanıttı. Unico’nun marka değişim
sürecinden bugüne kadar olan yenilikleri, elde edilen performansı ve gelecek döneme damga
vuracak 2K Acente Merkezli Dijital Sigortacılık Platformu’nun detaylarını ilk kez acenteleri ile
paylaştı.
Cenk Tabakoğlu: “ Yeni platformun adı 2K; hem Kazandırıyor, hem de Kolaylaştırıyor.”
Bizim dijitalleşmeden anladığımız, ürünlerimizi internetten satmanın çok ötesinde iş
süreçlerimiz ve stratejimizin tam merkezinde konumlamak.
Bu yeni platform acentelerimizi dijital platformlarda müşterileri ile buluşturarak, ek gelir
fırsatları yaratıyor, daha çok kazanmalarını sağlıyor. Aynı zamanda günlük operasyonlarını
azaltarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Bu sbeple de platformuuzun adını 2K (Kazandırır,
Kolaylaştırır) olarak belirledik.
Biz acentelerimizle birlikte yoğun çalışırken aynı zamanda eğlenmeyi de bilen bir aileyiz. 2017
acente toplantımızın destinasyonunu acentelerimizin seçimi ile Panama olarak belirledik. “
dedi.

