
هاي نوظهور در پشت انقالب دیجیتال ها و فناوريامروزه ترندها، محرك
هاي داراي رشد بیمه یک اولویت مهم اقتصادي براي کلیه شرکت

ها در کتاب حاضر اولین کتاب از سري کتاب. گردداقتصادي محسوب می
مورد تأثیر الگوهاي کسب و کار جدید و نوآورانه بر مدیریت جهانی دارایی 

واردها، پیشتازان و نیز شد که به عنوان منبع خوبی براي تازهبامی
. تک استمتخصصان باتجربه حوزه فین

در - هاي اساسی، تفکر انتقادي و بینش عملیبروزرسانیاینشورتککتاب
هاي فناوري، گذاران، شرکتها، فعاالن، سرمایهآپاز استارت-سطح جهانی

م در حال تحول را در یک جلد ارائه مشاوران و سایر شرکاي این اکوسیست
از دیگاه برخی، صنعت بیمه . دو دیدگاه بر این قضیه حاکم است. دهدمی

از دیدگاه سایر افراد نیز، این بخش در .با یک تهدید وجودي مواجه است
هاي نوین کسب و کار، در هر صورت، مدل. آستانه تحول خود است

مشتري، ساختارهاي سازمانی هاي ارزش، درك مشتري و مشارکتزنجیره
.  الزم براي تحول در بیمه در این کتاب بحث شده است

چیستی . صفحه به نگارش در آمده است303فصل و 9کتاب حاضر در 
گذاران اینشورتک، اینشورتک در حال حاضر و آینده، سیر تحول بنیان

بیمه و اینشورتک در بررسی (سازي اینشورتک کسب و کارها، جهانی
هاي ، نوآوري)شورهاي مختلف، از جمله چین، ترکیه، آمریکاي التینک

هاي کسب و کار، آینده اینشورتک از جمله مشارکتی، زنجیره ارزش، مدل
اضافه . موضوعاتی است که در این کتاب به آنها پرداخته شده است

توسط انتشارات راه پرداخت و با حمایت بیمه ساماننماید این کتاب می
. سی ترجمه و منتشر گردیده استبه فار

دستنامه فناوري بیمه براي : کتاب اینشورتک
1گذاران، کارآفرینان و ایده پردازان فین تک سرمایه
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