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Vienna Insurance Group (VIG) și Wiener Städtische se conectează cu 
Silicon Valley 
Start în parteneriatul cu platforma globală de inovație Plug and Play 
 
Vienna Insurance Group (VIG) și Wiener Städtische au devenit “Parteneri Fondatori” ai 
platformei globale de inovație Plug and Play din Silicon Valley. Parteneriatul permite VIG și 
Wiener Städtische să dezvolte teme în domenii de interes împreună cu start-up-uri din Viena, 
Munchen și Silicon Valley și le oferă acces la o rețea de peste 15.000 de start-up-uri deja 
verificate. 
 
Al doilea „Partener Fondator” austriac al Plug and Play 
VIG și Wiener Städtische sunt, după Aeroportul din Viena, al doilea “Partener Fondator” al Plug and 
Play, aceasta fiind cea mai înaltă formă de parteneriat oferită de compania californiană de inovație, cu 
sediul în Sunnyvale din Silicon Valley. “Principalul avantaj față de alte platforme de inovație similare 
este acela că putem formula propriile noastre cerințe cu privire la soluțiile digitale inovatoare. Ulterior, 
Plug and Play selectează și recomandă start-up-uri relevante care oferă deja soluții potrivite sau 
lucrează în direcția respectivă”, a explicat Elisabeth Stadler, CEO al Vienna Insurance Group. 
Platforma Plug and Play a fost înființată în februarie 2006 și este specializată în conectarea start-up-
urilor cu investitorii și cu marile corporații. Robert Lasshofer, CEO al Wiener Städtische, consideră că 
asigurătorul este pregătit să-și consolideze statutul de lider în inovație pe piața austriacă. “Start-up-ul 
viesure dezvoltat de Grup este un partener inovator intern pentru promovarea serviciilor și proceselor 
digitale, iar parteneriatul cu Plug and Play ne permite să combinăm expertiza noastră cu know-how din 
intreaga lume.” 
 
Viena, Munchen și Silicon Valley 
Grupul va beneficia de acest parteneriat în numeroase modalități. Viena, incluzând biroul deshis recent 
de Plug and Play în complexul Vienna Airport City, este noul centru de inovație al Europei Centrale și 
de Est. Fiind un “oraș inteligent”, Viena oferă un mediu optim pentru a atrage idei și talente și pentru a 
testa ideile nou dezvoltate. Plug and Play deține un centru insurtech la Munchen, care oferă acces la o 
rețea extinsă de soluții pentru industria de asigurări. Plug and Play are în acest moment o rețea de 30 
de birouri în întreaga lume și peste 300 de parteneri din toate sectoarele economice. “Grupul de 
parteneri insurtech este cel mai extins. Aceasta reflectă o schimbare majoră la nivelul industriei, care 
se reinvetează în multe privințe. Suntem încântanți să avem Vienna Insurance Group și Wiener 
Städtische, jucători de top în industria de asigurări, alături de noi, în cadrul biroului deschis recent la 
Viena, dar și ca ancoră pentru centrul din Munchen”, a declarat Renée Wagner, Managing Director al 
Plug and Play Austria GmbH. 
 
Gamă extinsă de opțiuni 
În calitate de parteneri, VIG și Wiener Städtische pot promova o serie de teme de interes pe baza 
cărora Plug and Play să identifice start-up-urile potrivite. Așa-numitele “fluxuri de afaceri” pot fi utilizate 
pentru a conecta direct partenerii cu start-up-uri de calitate cu scopul de a implementa rapid tehnologii 
inovatoare. De asemenea, VIG și Wiener Städtische au un cuvânt de spus în alegerea start-up-urilor 
participante la programele de tip accelerator derulate timp de trei luni la Viena și Munchen. Soluțiile 
sunt dezvoltate în colaborare cu start-up-urile și integrate ulterior în portofoliul existent. 
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Vienna Insurance Group (VIG) este principalul expert pe piața asigurărilor în Austria precum şi în Europa 
Centrală şi de Est. Grupul cu o tradiţie îndelungată, branduri puternice şi o relaţie apropiată cu clienţii este 
format din aproximativ 50 de companii din 25 de ţări. VIG are o experienţă de aproape 200 de ani în domeniul 
asigurărilor. Având peste 25.000 de angajaţi, Vienna Insurance Group este lider incontestabil în Austria și în 
piețele ECE pe care activează. Grupul se bucură de o poziţionare excelentă, care îi permite să valorifice 
oportunităţile de creştere pe termen lung, într-o regiune cu 180 de milioane de locuitori. Vienna Insurance 
Group este compania cel mai bine cotată dintre emitenţii care fac parte din ATX, indicele principal al Bursei de 
Valori din Viena. Grupul este, de asemenea, listat la Bursa din Praga. 
 
WIENER STÄDTISCHE are sediul central la Viena, 9 birouri principale, 130 de sucursale și aproximativ 4.000 de 
angajați. Este cea mai mare companie membră a grupului de asigurări interațional VIENNA INSURANCE 
GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG). De asemenea, compania are sucursale în Italia și Slovenia. 
WIENER STÄDTISCHE este un partener inovator și de încredere, oferind soluții de asigurare pentru nevoile 
clienților individuali, comerciali și corporate. 
 
Disclaimer  
Acest comunicat de presă conține declarații incluzând previziuni referitoare la evoluţiile viitoare ale Vienna 
Insurance Group. Aceste declarații se bazează pe ipotezele actuale și prognozele conducerii Vienna Insurance 
Group. Schimbările privind evoluția economică generală, condițiile viitoare de piață, piețele de capital și alte 
circumstanțe pot conduce la evenimente sau rezultate efective semnificativ diferite față de aceste previziuni. 
Vienna Insurance Group nu își asumă nicio obligație de a actualiza aceste previziuni sau de a le modifica pe 
baza evenimentelor și evoluțiilor viitoare. 
 
 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să luaţi legătura cu:  
 
VIENNA INSURANCE GROUP  
Departament Comunicare și Marketing  
Schottenring 30, 1010 Viena  
Wolfgang Haas - Director  
Telefon: +43 50 390-21029  
Email: wolfgang.haas@vig.com 

 

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG 

Corporate Communication 

Schottenring 30, 1010 Vienna, Austria  

Christian Kreuzer - Director   

Phone: +43 (0)50 350-21336 

Email: c.kreuzer@wienerstaedtische.at 

www.wienerstaedtische.at 
 

 

Acest comunicat de presă este disponibil la http://www.vig.com 
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