Sigortacılık sektöründe final
heyecanı
Generali Sigorta, European Search Awards'da Türkiye’den finale
kalan tek sigorta şirketi oldu.
Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde
gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta, dijital sektörün
Oscar Ödülleri olarak kabul edilen European Search Awards’da
finale kaldı. “Best Use of Search - Finance” (finans sektöründe
arama motorlarının en iyi kullanımı) kategorisinde finale kalan
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Generali Sigorta, Türkiye’den finalde yer alan tek sigorta şirketi oldu.
Generali Sigorta’nın finale kaldığı ödül töreni 16 Mayıs 2018 günü
Çekya’nın başkenti Prag’da yapılacak.
Avrupa'da SEO, dijital reklamcılık, dijital ve içerik pazarlaması
alanında en iyi organizasyon olarak adlandırılan European Search
Awards’da finale kalınmasıyla ilgili açıklamada bulunan Generali
Sigorta Direkt Satış ve Pazarlama Direktörü Kerem Ölmez "Generali
Sigorta olarak tüm sigortalılarımıza ve potansiyel müşterilerimize
sözünü verdiğimiz daha hızlı, akıllı ve basit çözümlerin en önemli
unsuru dijital mecralar ve bu alanda sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz.
Sigortacılık sektörünün bu alandaki öncü şirketi olarak dijital
teknolojiler ve akıllı çözümler stratejimizin tam merkezinde olmaya
devam edecek. Bu yıl Prag’da düzenlenecek European Search
Awards organizasyonunda yüzlerce başarı hikayesi arasından Best
Use of Search - Finance kategorisinde Avrupa çapında finale
kalmanın ve ülkemizi temsil edecek tek sigorta şirketi olmanın
gururunu yaşıyoruz."
Generali Hakkında:
Generali, uluslararası arenada güçlü varlığa sahip, bağımsız bir İtalyan Gruptur. 1831'de
kurulan Generali, dünyanın lider sigortacılarından biri olup, 2017 yılındaki 68 milyar Euro toplam
prim geliriyle 60'tan fazla ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Grup, dünya genelindeki 71.000
çalışanı ve 57 milyon müşterisiyle, Batı Avrupa'da lider konumda yer alırken, Orta ve Doğu
Avrupa'nın yanı sıra Asya'da da giderek artan bir değerde varlığa sahiptir. Generali Grubu
Corporate Knights 2017 yılı sıralamasında dünyanın en sürdürülebilir şirketleri arasında yer
almıştır. Generali Sigorta A.Ş. ise 150 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet göstermektedir.
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