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Groupama “2015 La Parisienne Koşusu”nda şampiyonluğu elde etti.  

 
Groupama kadınları, La Parisienne’de birinci oldu! 
 

Groupama, Paris’te düzenlenen ünlü La Parisienne Koşusu’nda üst üste ikinci kez 

birinci oldu. Meme kanseriyle mücadeleye destek vermek amacıyla düzenlenen La 

Parisienne Koşusu’na sekiz yıldır katılan Groupama, 2015 yılının şampiyonluğunu 

elde etti. 

 

Groupama, her yıl Eylül ayında Paris’te düzenlenen, 6,7 km’lik “La Parisienne Koşusu” 

nda bu yıl da birinciliği elden bırakmadı. Meme kanseriyle mücadeleye destek vermek 

amacıyla 19 yıldır düzenlenen La Parisienne Koşusu, 30.425 kişinin katılımıyla 

gerçekleşti. 13 Eylül’de gerçekleşen koşuda toplamda 587 şirket arasından birinci gelen 

Groupama Kadın Koşu Takımı bu yıl da performansıyla dikkat çekti.  

 

Groupama Türkiye’den 14 kadın koştu… 

 

Groupama Genel Müdürü Ramazan Ülger; “2008 yılından bu yana, bu yıl aralarında 

Groupama Türkiye’den de 14 kadın çalışanımızın katıldığı La Parisienne Koşusu’nda 

birinciliği elde eden Groupama Kadın Koşu Takımı’nı tebrik ediyorum. Üst üste 

göstermiş oldukları başarılı performans çok gurur verici. Groupama Türkiye kadınlarının 

da bu başarıda önemli bir payı oldu. Önümüzdeki yıllarda da aynı başarıyı 

göstermelerini temenni ediyoruz.” dedi. 

 

Groupama hakkında: 
Fransa’nın en büyük mütüel sigorta şirketi olan Groupama, tarım ve sağlık sigortalarından evde bakım sigortalarına uzanan pek 
çok alanda lider konumdadır. Groupama; Fransa dışında, İtalya, Portekiz, Slovakya, Türkiye, Yunanistan, Macaristan, Romanya, 
Bulgaristan, Çin, Vietnam ve Tunus olmak üzere 11 ülkede faaliyet göstermektedir. Groupama’nın 13 milyon müşterisi ve 34.000 
çalışanı bulunmaktadır. Grup, sigortacılık ve bankacılık alanlarında müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine göre şekillendirilmiş ürün 
ve hizmetler sunmaktadır. 
 



Groupama, Türkiye’deki faaliyetlerine 1991 yılında Güneş Sigorta’nın yüzde 36 hissesini alarak başladı. Daha sonra, 2006 yılında 
Başak Emeklilik ve Başak Sigorta’yı, 2008 yılında Güven Hayat ve Güven Sigorta’yı satın aldı. 2009 yılında Başak ve Güven 
şirketlerinin faaliyetlerini ‘Groupama Sigorta A.Ş.’ ve ‘Groupama Emeklilik A.Ş.’ markaları altında birleştirdi. Aynı zamanda Milli 
Reasürans A.Ş.’nin yüzde 5,8 ile en büyük üçüncü hissedarıdır. 
 
“Groupama, 2014 yıl sonu itibarıyla 1.057,7 milyon TL prim üretimi ve 840 milyon TL Bireysel Emeklilik fon büyüklüğüyle 
elementer, hayat ve bireysel emeklilik  branşları toplamında Türkiye’nin önde gelen sigortacılık gruplarından biridir.” Groupama 
aynı zamanda, 2.135 özel acentesi, 63 brokeri ve 1.656 Tarım Kredi Kooperatifi’yle birlikte Türkiye’nin en yaygın dağıtım 
kanalına sahip sigorta şirketlerinden biridir. Groupama Türkiye prim üretiminde, Grubun Fransa harici faaliyet gösterdiği tüm 
ülkeler arasında ikinci sırada yer almaktadır. 
www.groupama.com.tr 
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