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| Sigortayeri Kimdir? 

“Önde gelen sigorta şirketlerinin ürünlerini 
müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirerek, 

Alternatif Dağıtım Kanalları ve Fiziksel 
Kanallardan karşılaştırmalı olarak ve en kolay 

şekilde müşterilerine sunan bir sigorta 
pazarlama, satış ve teknoloji platformudur.” 



| Sigortayeri Kanal Yapısı 
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 SigortayeriPTT 
 
 5.000+ PTT noktasında, 
 Satış, pazarlama ve 

operasyon hizmetlerinin 
yönetimi,  

 PTT kitlesine uygun ürün 
stratejisi, 

 PTT müşterilerine özel 
telemarketing çalışmaları 

İş Ortaklığı / Bayi 
 
Farklı iş kollarında çalışan 
2.500’ün üzerinde bayide 
iş ortağı olarak,  
ana ürüne yapışan «özel» 
sigortacılık ürünleri, 
• Mobilya Sigortası 
• Kombi Sigortası 
• Beyaz Eşya Sigortası 

E-Ticaret (sigortayeri.com) 
 
 Online poliçeleşme, 
 Geniş ürün seçeneği, 
 Kapsamlı telemarketing 

satış desteği, 
 Hatırlatma ve teklif 

paylaşma servisleri, 
 7/24 müşteri hizmetleri 

desteği, 
 Mobil uyumlu web sitesi. 

Kurumsal 
 
Grup şirketleri ve diğer 
kurumlara hizmet veren bir 
organizasyon 

Telemarketing 
 
 Web’den bounce eden 

müşterilere ve banka 
müşterilerine 
ihtiyaçlarına uygun 
ürün teklifi, 

 20 kişilik konusunda 
uzman 
telemarketing ekibi 

 

 
Aktif Nokta (Kiosk’lar) 
 
Şuanda 1.250, yakında 
10.000 Aktif Nokta 
(Kiosk) üzerinden sigorta 
başvurusu 
 

SMS ve Diğer Mobil  
 
Mobil cihazlardan 
sigortacılık ürünlerine 
erişim, mobil uygulamalar, 
Konum bazlı servisler ve 
mobil teknolojilerin etkin 
kullanımı ile ihtiyacın 
olduğu yerde  tüketiciye 
ulaşma 

Çağrı Merkezi (444 10 50) 
 
Konusunda uzman müşteri 
hizmetleri, 7/24 erişim ve 
satış sonrası hizmetler 

| Sigortayeri Kanal Yapısı 



8  
Farklı Dağıtım Kanalı 

5,000+ 
PTT Şubesi 

2,500+ 
İş Ortağı 

1,250+ 
Kiosk (Aktif Nokta) 

120,000,000+ 
Üretim 

40,000+ 
Aylık Web Ziyaretçi Sayısı 

| Rakamlarla Sigortayeri 



 Sigorta’ya yerinde ve anında erişim, 
 Sigortacılığın tabanına yayılmak, 
 Bağlı ürün konsepti ile daha çok müşteriyi sigorta ile tanıştırmak, 
 Penetrasyonu ve sigorta havuzunu arttırmak, 
 Acentelerin yapmayı tercih etmediği mikro ölçekli işleri yönetebilme kabiliyeti 

sunmak, 
 İlk kez sigortalı sayısını arttırarak pazarın büyümesine katkı sağlamak, ve 

acentelerin besleneceği pastayı büyütmek, 
 Yeni müşterine tipine ve davranışsal satın alma yaklaşımlarını daha esnek çözümler 

üretmesi sebebiyle sigorta ile ilgili pozitif algı yaratmak, 
 Hemen tüm sektörlerde büyüyen mesafeli satışları en iyi şekilde uygulayabilmek, 
 Sadece satış noktasında değil aynı zamanda operasyonel süreçler açısından da 

yarattığı hız ve kolaylıkla müşteri neznindeki satış sonrası hizmet anlayışına olumlu 
etki yaratmak, 

 ADK modelinin, geleneksel sigorta aracısına bir alternatif değil yeni bir araç olarak 
en iyi şekilde test edilmesi ve sigorta acentelerinin de gelecek dönemdeki bu tip 
yapılara geçişi için iyi bir deneyim vaka analizi oluşturmak. 

| Ne Hedefliyoruz? 



 Doğru Kanal için Doğru Ürün 
 Hizmet&Ürüne Yapışan Sigorta 
 Ürün Dizayn Etme 
     «One size fits all»   =>  «Tailor Made Product»  
 Ürünleri Basitleştir 

 

ÜRÜN İNOVASYONU 

KANAL İNOVASYONU 

Her an her yerde 
(Omnichannel) 
 
 
Kurumsal Firmaların Çözüm Ortağı 
Sektörlerin ihtiyaçlarına uygun işbirliği kurguları 
geliştirilmesi.  
 
Niş Pazarlara Yayılma 
 

Sigorta’ya yerinde ve anında erişim strateji çerçevesinde sigortayı 
tabana yaymak için; 
 

 Erişimi kolay sigorta noktaları , 
 Hızlı ve kullanıcı dostu çözümler, 
 Mikro sigorta ürünleri noktasında gelir segmentlerine göre sigorta 

ölçeğini genişletmek, 
 Kanal, ürün ve teknoloji yatırımı, 
 Satış sonrası memnuniyet ve müşteri odaklı yaklaşım süreçleri,  
 Yenilikçi ve farkındalık yaratan iletişim stratejisi 
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Geleneksel Yeni 

Branş Merkez Acente Banka Broker Toplam 

2006 11.75% 64.88% 15.34% 8.03% 100.00% 

2013/Q2 7.90% 58.46% 23.75% 9.90% 100.00% 

2006 2013/Q2 

Yeni Büyüyor Pazar Büyüyor 

 9,660,206,513 TL 

Acente Banka Broker Direkt Acente Banka Broker Direkt 

 16,096,948,702 TL    
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| Pazarın tüm oyuncuları büyüyor 



Teşekkürler… 

E-mail: 
iletişim@sigortayeri.com 
 
Sigortayeri Destek Hattı 
(+90 212 444 10 50) 

mailto:iletişim@sigortayeri.com

