
m:m/HABER
•Innova yurtdl!?lnda c;ozi.im
ortaklanyla gu«;leniyor
SiGORTA ~irketlerine yonelik rekabet
avantajl saglayacak <;oziimler sunan
Tiirkiye'nin onde gelen bili~im <;oziim-
leri firmasl innova, diinya standartla-
rmda iirettigi <;oziimlerle sektore yon
verirken, yurtdl~l a<;lhmlan ile de hiZla
biiyiimeye devam ediyor.
Kurulu~undan bugiine, tamamen

kendi kaynakianyia geli~tirdigi bili~im
<;oziimlerini 19 iilkeye ihra<; etmeyi ba-
~aran Innova, oniimiizdeki donemde
yurtdl~mdaki faaIiyetle-
rini (:oziim Ortakian
Programl'yla geni~let-
meyi hedefliyor. Fran-
sa'dan Portekiz'e, Liibnan'dan Suudi
Arabistan'a kadar <;e~itli iilkelerde or-
tak faaliyet yiiriittiigii biIi~im firmala-
nyla irnzaladlgl anla~malaria Tiirkiye
slmrIan dl~mda kendi <;oziim ortakian
aglOl kuran Innova, bu yatmmla bolge-
deki faaliyetlerini gii<;lendirmeyi ve bol-
genin ihtiya<;lan dogrultusunda iiriin
yelpazesini geli~tirmeyi hedefliyor.
"lnnova Partner Program" olarak

adlandmlan bu program ile Inn ova, <;0-
ziim ortakianm Reseller, Advanced
Partner, Premium Partner, Value Ad-
ded Partner, Service Center ~ekIinde 5

kategoride isimlendiriyor. Service Cen-
ter olarak adlandmlan <;oziimortakIan,
satl~ dl~mda ozellikle satl~ somaSl des-
tek hizmetlerinin yurtdl~mdaki kalitesi-
ni artrrmak iizere konumlandmhyor.
Son yillarda "Kiosk Innova" ve

"PayFlex Innova" markalanyla yurtdl-
~mdaki faaIiyetlerine hlZ vererek bir-
<;okba~anh projeyeye imza atan Inno-
va, aynca 500 ki~iye ula~an kadrosu ile
her sektorden kurumlann tiim bilgi
teknolojileri ihtiya<;lanna tek elden
u<;tan uca <;oziim verebilecek bir yapl-

ya kavu~mu~ durumda. Innova Ulus-
lararasl (:oziim Ortaklan Koordinato-
rii Alpaslan Tomu~, konuyla ilgili yap-
t1gl a<;lkIamada <;oziim ortakian vaSl-
tasl ile ger<;ekle~tirilen a<;lhmla birIik-
te Innova'mn Tiirkiye slmrlan dl~mda
da soz sahibi bir bili~im ~irketi olma
hedefine bir adlm daha yakIa~tlgml
vurgulayarak sozlerine ~oyle devam
etti: "Yurtdl~mdaki faaliyetlerimiz
hlzla biiyiiyor, <;oziim ortakIanmlZln
saylSlm her ge<;en giin artmyoruz. Bu-
giin Avrupa'dan Kafkaslar ve Ortado-
gu'ya kadar uzanan geni~ bir cografya-
da <;ok say Ida <;oziim ortagma sahibiz.
Bu firmalaria beraber ba~anh projele-
re imza atlYor, ortak ihtiya<;lar ve ta-
lepler <;er<;evesinde yeni <;oziimler ge-
li~tiriyoruz. Bizim yeni pazarlara giri-
~imizde biiyiik onemi olan i~ortaklan-
mlzla bundan somaki donemde i~bir-
ligimizi daha da gii<;l~ndirmeyi ve <;e-
~itlendirmeyi hedefliyoruz. Bu vizyon-
la olu~turdugumuz (:oziim Ortakian
Programl ile Innova'nm yakm cograf-
yadaki proje saylsmm hlzla artacagma
ve ba~anh yeni projeler ile admdan
soz ettirmeye devam edecegine ionam-
yorum" dedi.

Evrim, Logitrans Transport Fuarl'nda
NAKLiYE sektoriiniin ihtiya<;lanna,
nakIiyecilere ozel iiriin ve geni~ temi-
natlanyla hizmet veren Evrim Sigortacl-
hk Hizmetleri A.S.,4. kez diizenlenen
Logitrans Transport Lojistik Fuan'na
katI1dl. EKO FuafClhk tarafmdan Istan-
bul Fuar Merkezi 11. Hol Fuaye'de dii-
zenlenen Logitrans Transport Lojistik
Fuan 4-6 Kaslm tarihlerinde yapJidl. 13
iilkeden 102 firmanm 213 marka ile ka-
t1ldlgl Logitrans Transport Lojistik Fua-
n'na nakIiyecilere ozel ve yepyeni poli-
<;eleriyle katJian Evrim Sigortaclhk Hiz-
metleri iiriinlerini 189 numarah standta
ziyaret<;ilerle payla~tl.

Fuan lojistik sektOriiniin onemli bir
bulu~ma noktasl olarak gordiiklerini be-
lirten Evrim SigortacJiik Yonetim Ku-
rulu Ba~kam Ismail Hakki (:elebi sozle-
rini ~oyle siirdiirdii: "Lojistik sektOriinii,

biiyiiyen Tiirkiye'nin hiZla biiyiiyen sek-
torii olarak goriiyoruz. Logitrans Trans-
port ve Lojistik Fuan sektor temsilcile-
rini ve kurulu~lanm bir araya getiren
onemli bir etkinlik. Evrim Sigortaclhk
olarak ulu~ararasl saygmhga sahip olan
Logitrans Transport Lojistik Fuan'na
katilmaktan dolayl mutluyuz. Fuar bo-
yunca ziyaret<;iIerimize transport konu-
lannda Ta~trnaClhk Hizmetleri Sigorta-
Ian ve yan iiriinlerini tamttlk. Freight
Forwarder (Mali Mesuliyet Poli<;esi),
UND Kasko, UND Seyahat, Hukuksal
Koruma iiriinlerimiz biiyiik ilgi goren
iiriinlerimiz arasmda yer ahyor."


