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Zavarovalnica Triglav d. d.

Digitalni center Triglav Lab
..Triglav Lab je mesto, kjer lahko preizkusite nove storitve, ki vas bodo na zabaven način poučile o varnosti..

Če vam v glavi rojijo vprašanja, kot so, kako naj
poskrbim za lastno varnost, kakšnim nevarnostim sem sploh izpostavljen, kako jih lahko preprečim, kakšno zavarovanje bo krilo morebitno
nesrečo in podobno, potem je napredni digitalni laboratorij Triglav Lab prava destinacija za vas.

Zakaj Triglav Lab?
Cilj digitalnega centra Triglav Lab je obiskovalcem predstaviti nove storitve, produkte in ideje.
Triglav Lab namreč pod eno streho združuje kar
štiri družbe Skupine Triglav, in sicer Zavarovalnico
Triglav, Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, Triglav
Sklade in Skupno pokojninsko družbo. Napredni
digitalni center na Dunajski 20 v Ljubljani je tudi
prostor, v katerem boste lahko Triglavove storitve
izvajali v digitalni obliki. Je poligon, na katerem
bo mogoče razvijati in testirati nove rešitve za izboljšanje uporabniške izkušnje strank ter okolje
za inovativna doživetja. Novost seveda ni namenjena le mladim, ampak vsem, ki želijo preizkusiti
nove storitve, produkte in izdelke, predstavljene
na nekoliko drugačen, sodoben način.

Pripravljeni na prihodnost
Triglav Lab je torej namenjen vsem, ki želijo spoznati zavarovalniške storitve na inovativen način. Z njim namreč želijo pri Triglavu ljudem približati digitalni svet zavarovalništva in ponuditi
točko, na kateri bodo lahko izkoristili Triglavove
online storitve. Dodana vrednost za obiskovalce
Triglav Laba pa je tudi izkušnja z inovativnimi
idejami s področja zavarovalništva, ki bodo še
bolj kot do zdaj pisane na kožo strankam. Dejstvo je, da zavarovalnica ustvarja varnost z izrav-
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navanjem nevarnosti, in zato vedo, kakšno zaščito potrebujejo stranke.
Bržkone pa v tem hitro razvijajočem se svetu marsikomu ni popolnoma jasno, katere nevarnosti
prežijo nanj in kaj vse se mu lahko zgodi. Z navedenimi rešitvami si bodo prizadevali ozaveščati stranke o posledicah demografskih sprememb, naravnih katastrof, varnosti v prometu in podobno. Če
pa se bo stranka po obisku Triglav Laba želela zavarovati, bo to online lahko storila na licu mesta.

Kaj nudi?
Triglav Lab obiskovalcem nudi vpogled in možnost uporabe inovativnih digitalnih rešitev,
med katere spadajo simulator potresa in reševanja iz prometne nesreče, virtualni skoki s planiške velikanke, tečaj varne vožnje, video posvet s
specialistom in še bi lahko naštevali.

Odpeljite svojo virtualno vožnjo
S pomočjo simulatorja DRAJV lahko uporabniki
izpopolnijo svoje vozniške veščine ter odpravljajo nepravilne vzorce ter tako bistveno izboljšajo svoje znanje, varnost in prispevajo k zmanjšanju števila prometnih nesreč.
Mladi voznik lahko po predhodni online prijavi
brezplačno opravijo tečaj varne vožnje, ki jim
prinese tudi do 50-% znižanje doplačila premije
za mladega voznika.

jo v močno poškodovanem avtomobilu in spremljajo ekipo gasilcev, ki rešuje.
V tem svetu se boste znašli z naprednimi očali
za navidezno resničnost Oculus. Virtualna izkušnja je tako intenzivna, da vas ne bo pustila ravnodušnih in vam bo ostala v spominu tudi, ko se
boste usedli v svoj avto.

Skrb za zdravje
S pomočjo sodobne tehnologije imajo obiskovalci priložnost video posvetovanja s specialisti
za različna zdravstvena vprašanja. V sklopu vseslovenskega projekta ADAM pa se bodo v Labu
v prihodnje izvajale tudi meritve s pomočjo EEG
tehnologije.
Triglav Lab je torej napreden digitalni center,
kjer se obiskovalci lahko v interaktivni obliki srečajo z različnimi nevarnostmi, ki prežijo na cesti
in tudi drugje.

Kam po več informacij?
Več informacij o tehnološko dovršenem Triglav
Labu dobite na spletnem mestu http://lab.triglav.si/, kjer si lahko tudi ogledate 360-stopinjski
posnetek centra. Sodoben prostor, ki v našo sredino prinaša inovativnost, je drugačen od klasičnih poslovalnic, nahaja pa se na Dunajski cesti 20 v Ljubljani. Delovni čas je od ponedeljka
do petka od 10:00 do 18:00. 
(P. R.)

Skočite s planiške velikanke
Poleg tega lahko obiskovalci v Triglav Labu preizkusijo še virtualne smučarske polete, doživijo
virtualno izkušnjo potresov v stanovanju in simulacijo reševanja v prometni nesreči, kjer sedi-
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