
Sayın Davetl�,

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK),
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) destekleri ile Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSB) ve
Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) iş birliğiyle ülkemizin ilk Ulusal ve Uluslararası sigorta
paydaşlarını bir araya getirmek amacıyla 09-11 Mart 2023 tarihleri arasında toplamda 11.650 m² kongre kapalı
alanına sahip olan Pine Beach Hotel, Belek-Antalya-Türkiye’ de 2.defa bir araya gelecektir.

II. Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi (USFK2023), paydaşlar arasındaki iş birliğinin gelişmesi, ikili
görüşmelerle birlikte ticari iş birliğin geliştirilmesi, toplumdaki sigorta penetrasyon oranının artması ve Global
sigorta teknolojisindeki gelişmeler hakkında sektör mensuplarına fikir vermek açısından sigorta sektörü için
değerli olacaktır.

İlk organizasyonumuzda ana tema olarak; ''İklim Değişikliğinin Sigorta Sektörüne Etkileri ve Katastrofik
Riskler, Dijital Sigortacılık ve Finansal Sigortalar'' ana konu başlıkları ile birlikte sektörel 12 alt konu başlığı
altında bir araya gelip sektörün gelişmesinde önemli rol oynamıştır. 

USFK2023 ise;“Güçlü Ekonomi Güçlü Sigortacılık Yolunda Gelecek Vizyonu” temasıyla Gelecekte
Sürdürülebilir Sigortacılık, Gelecekte Aracıların Liderlik Rolü ve Gelecekte Şirketlerin Liderlik Rolü ana
konuları ile sigorta sektörünün profesyonelleri Panellerde yer alacaktır. 

USFK Yönetim Kurulu ve sigorta sektörünün profesyonelleri dahil edilerek oluşturulmuş olan Danışma Kurulu,
Teknik Kurul ve Akademik Kurul tarafından planlanan genel oturumlarda katılımcılar; iş birliği fırsatlarını
tartışabilir, fuar alanlarında ürün hizmetler tanıtabilir ve sigortacılık sektöründe güncel araştırma geliştirme
çalışmalarının sonuçlarını paylaşacaklardır.

Genel oturumlara ek olarak, Insurtech Hub tarafından sigorta teknolojileri konferansı düzenlenecektir.

Fuar ve kongre, sosyal ve kültürel programlarıyla da zengin bir içerik sunacaktır. 

USFK2023 ‘de güvenli ve verimli bir Fuar / Kongre deneyimi yaşatabilmek adına gerekli tüm önlemleri titizlikle
aldık. Hem katılımcı hem de ziyaretçilerimiz Turizm Bakanlığının denetimi altında olan ve güvenli olan
tesislere verilen “Güvenli Turizm Sertifikası “güvencesi ile USFK ‘ya giriş yapabileceklerdir. 

Sigorta sektörünün tüm taraflarının katılımının gerçekleşeceği, Türkiye’nin en büyük ve tek buluşma
platformu olan “II. Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi” ‘ne USFK Yönetim Kurulu olarak sizi fuarımıza davet
etmek isteriz.

Saygılarımızla,

İbrahim DÜZENLİ
USFK Yönetim Kurulu Başkanı

#hepimizaynitakimdayiz

Fuar/ Kongre Bilgileri; 
Fuar Tarihi         :       09 - 11 Mart 2023

Fuar Yeri                    Pine Beach Hotel, Belek - Antalya - Türkiye 

Mail                            sozdemir@iicfair.com

İrtibat Tel                  +90 (532) 515 23 80
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 www.sigortacilikfuar.com

SEKTÖREL İŞ BİRLİĞİ FUARI VE KONGRESİ

II.SİGORTA FUARI
09-11 Mart 2023 Belek - Antalya
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