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Vienna Insurance Group podporuje program InsurTech 
Vybrané startupy bezplatně získají šestiměsíční komplexní trénink 
 
Vienna Insurance Group (VIG) vyhledává v rámci partnerství s Insurance Innovation Lab v 
Lipsku a SpinLab – The HHL Accelerator slibné technologické společnosti v pojišťovnictví 
(InsurTech). Do 17. října 2017 se mohou inovativní startupy kvalifikovat pro šestiměsíční 
program v rámci SpinLabu. Úspěšní uchazeči získají širokou pomoc pro úspěšný vstup na trh.  
 
Od začátku roku 2015 se půlročního programu, který nabízí SpinLab, zúčastnilo již 30 startupů z 
nejrůznějších odvětví. Nyní jsou poprvé středobodem zájmu začínající firmy z řad InsurTech. 
Pracoviště Insurance Innovation Lab v Lipsku proto s podporou VIG založilo třídu pro InsurTech 
společnosti, poskytující startupům co nejlepší pomoc.  
 
Půlroční program ve SpinLabu stojí za to: Kromě bohaté nabídky poradenských služeb (např. vytvoření 
finančního plánu a plánu hospodaření, právní záležitosti, marketingové nástroje), mohou zúčastnění 
zakladatelé InsurTech firem profitovat z početných kontaktů s investory, etablovanými podniky a ze 
zkušeností jiných startupů. A to není vše: V rámci rozlehlého kreativního areálu bývalé přádelny bavlny 
v Lipsku mohou využívat moderně vybavenou coworkingovou kancelář a navíc získají přístup k různým 
technologiím zúčastněných partnerů. Účastníci programu mohou všechny tyto nabídky využívat 
bezplatně. Startupy se zájmem o program se mohou přihlásit do 17. října 2017 na 
adrese www.spinlab.co/apply-now.    

 
Po absolvování programu se vybrané startupy stávají součástí náborové sítě. Mohou si plánovat 
expanzi prostřednictvím mezinárodního výměnného programu a pronajmout si kancelářské prostory 
hned v sousedství SpinLabu. Navíc každý zakladatelský tým obdrží příspěvek až 10.000 EUR.  
 
Koncern VIG využívá partnerství s Insurance Innovation Lab v Lipsku, započaté na jaře 2017, aby 
získal přístup k sítí InsurTech společností, vytvořené laboratoří. Zároveň VIG prostřednictvím 
týdenních workshopů nabyde odborné znalosti o technických inovacích, vhodných pro praktické 
uplatnění. Ve spolupráci s laboratoří a za využití její infrastruktury budou současně realizovány 
inovativní projekty, představující součást digitalizační strategie VIG.  
 
 
Vienna Insurance Group (VIG) je předním specialistou na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě. 
Kolem 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí klientům. 
VIG staví na základech 190 let zkušeností v oblasti pojišťovnictví. S přibližně 25 000 pracovnicemi a pracovníky 
je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrem na svých trzích v Rakousku a zemích CEE. Toto skvělé 
postavení dovoluje naplno čerpat z dlouhodobého potenciálu růstu regionu se 180 miliony obyvatel. Na burze 
kótovaná Vienna Insurance Group je podnikem s nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy 
ATX; akcie jsou kótovány i na Burze cenných papírů Praha. 
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S případnými otázkami se obracejte na: 
 
VIENNA INSURANCE GROUP 
Koncernová komunikace & marketing 
Schottenring 30, 1010 Vídeň 
Wolfgang Haas 
telefon: +43 50 390-21029 
e-mail: wolfgang.haas@vig.com 

 

 

Tisková zpráva je uvedena i na adrese http://www.vig.com 
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