
 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 
Το IFAAcademy – 

International Financial 
Architects είναι 

ένας οργανισμός με 
διεθνείς συνεργασίες 

απόλυτα εξειδικευμένος 
στην εκπαίδευση 
και επιμόρφωση 

ασφαλιστικών και 
χρηματοοικονομικών 

συμβούλων με παρουσία 
σε Καναδά, 

Μεγάλη Βρετανία, 
Ελλάδα, Κύπρο 

και εκπροσώπους σε 
πολλές άλλες χώρες.  
Οι καλύτερες ιδέες  
από επαγγελματίες  
από όλο τον κόσμο.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ 
Η αναγωγή της 

ασφαλιστικής και 
χρηματοοικονομικής 
συμβουλευτικής σε 

επίπεδο τέχνης.  
Και ο ασφαλιστικός 

σύμβουλος,  
ο «επιστήμονας» που 

μπορεί και πρέπει να γίνει 
«αρχιτέκτονας»  

μιας ασφαλέστερης 
κοινωνίας και ένας από 

τους πρωταγωνιστές  
στην άνοδο  

του συντελεστή  
της βιωσιμότητας  
των οικογενειών  

και των επιχειρήσεων.

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ 
Ανυποχώρητη  

αισιοδοξία,  
πίστη και πάθος  

για τον θεσμό μας και 
η πεποίθηση ότι όσοι 

είναι αρκετά τρελοί να 
πιστεύουν πως μπορούν 
να αλλάξουν τον κόσμο 

είναι αυτοί που το 
κάνουν… Εργαλεία μας  

η έρευνα,  
η επιστημοσύνη,  

η καινοτομία και η χρήση 
σύγχρονης τεχνολογίας 
σε απλή, κατανοητή, 

εύχρηστη και πρακτικά 
εφαρμόσιμη  

για τον σύμβουλο  
και τον πολίτη μορφή.

Κατεβάστε το πρώτο έξυπνο application γνώσης του 
ifaacademy για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

Σκανάρετε εδώ â



 

Ελάχιστη Αύξηση 
Εισοδήματος

25-100%

Εξέυρεση ιδανικών 
υποψηφίων πελατών

100-300%

Αύξηση ικανοποιήσης 
από καριέρα

100%

Δύο «διαφορετικοί – καινοτόμοι» κύκλοι σπουδών, που μπορούν να 
απογειώσουν την καριέρα του ασφαλιστικού συμβούλου.
Αναζητούμε τους «ηγέτες» ασφαλιστικούς συμβούλους, που τολμούν 
να αγκαλιάζουν την καινοτομία και επιθυμούν να αναβαθμίσουν την 
ασφαλιστική αγορά στη θέση που της αξίζει.
Η διεθνής επιστημονική ομάδα του IFAAcademy συγκέντρωσε όλα 
τα νέα επιστημονικά δεδομένα, τις καλύτερες ιδέες από κορυφαίους 
επαγγελματίες του κλάδου μας ανά τον κόσμο και αξιοποιώντας στο έπακρο 
τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα, δημιούργησε δύο professional 
certificates, που φιλοδοξούν να απογειώσουν τη συμβουλευτική 
ασφαλίσεων.
Δημιουργήθηκαν τα πρώτα ελληνικά cloud based λογισμικά διαχείρισης 

ασφαλιστικών κινδύνων, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που 
διακρίθηκαν με βραβείο καινοτομίας από τον Κυπριακό οργανισμό 
βιομηχάνων ΟΕΒ και συμμορφώνονται με το εξειδικευμένο 
πρότυπο ποιότητας ISO 31000 για το Risk Μanagement, με στόχο να 

διαφοροποιήσουν τον σύγχρονο σύμβουλο και τον αναβαθμίσουν σε 
εξειδικευμένο Insurable Risk Manager.

IFAAcademy Professional Certificates

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ IFAAcademy

Τα Certificates αυτά υπόσχονται να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπετε 
την καριέρα του ασφαλιστικού συμβούλου, να δώσει ένα νέο όραμα 
αλλά και αύξηση παραγωγικότητας από 25% - 200% με πιο εύκολο 
και ευχάριστο τρόπο 

Στόχος μας η δημιουργία του «Επιχειρηματία – Επιστήμονα» 
ασφαλιστικού συμβούλου – Insurable Risk Manager και η 
αναβάθμιση της αγοράς μας προς όφελος ολων μας!



 

Individual Risk Management Architect
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Ένα καινοτόμο Certificate για όσους θέλουν ξεχωρίσουν στην διαχείριση 
κινδύνων και ανάλυση αναγκών φυσικών προσώπων.

Έχουμε σχεδιάσει μία άκρως αποτελεσματική στρατηγική, που διαφοροποιεί 
πλήρως τον ασφαλιστικό σύμβουλο σε όλα τα επίπεδα: από το business plan και 
τη διείσδυση σε αγορές υψηλών εισοδημάτων, μέχρι την αξιοποίηση του Internet 
και του personal branding strategy, με στόχο σε σύντομο χρονικό διάστημα οι 
πολίτες να αναζητούν την επιστημονική συμβουλευτική του και να σταματήσει το 
αγωνιώδες «κυνήγι» υποψήφιων πελατών.

 Τα πολύ δυνατά του σημεία του Certificate…

• Το πρώτο ελληνικό λογισμικό που κάνει υπολογισμό των παροχών κοινωνικής 
ασφάλισης με ακρίβεια για τον κάθε υποψήφιο πελάτη.

• Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετράει με επιστημονικό αλλά απλό τρόπο τον 
κάθε κίνδυνο – ανάγκη και ορίζει αυτόματα τις προτεραιτητες του υποψηφίου 
πελάτη σε μια εντυπωσιακή καινοτόμο  ψηφιακή μελέτη που ο πολίτης δεν έχει 
ξαναδεί.

• Τεχνική Gamification  της διαδικασίας μεσα από το λογισμικό με τον “Fani” τον 
ανεμιστήρα την  μασκοτ μας διαχείρισης κινδύνων με πλήρη ενεργή συμμετοχή 
του υποψηφίου πελάτη.

• Νέα τεχνική συμβουλευτικής όχι με φόβο που βοηθάει τον πολίτη να παιρνει 
αμεσα αποφάσεις και να μην αναβάλλει το κλεισμο.

• Καινοτόμοι τροποι εξέυρεσης πελατών που λύνουν την προκληση εξεύρεσης 
πελατών μια για πάντα.

• Στρατηγική διείσδυσης σε αγορές υψηλών εισοδημάτων και κατακόρυφη 
αύξηση μέσου ασφαλίστρου.

• Απόδειξη της αξίας της ασφάλισης ακόμα και αν δεν συμβεί η ζημιά και 
αντιμετώπιση της αντίρρησης «αν δεν συμβεί κάτι θα χάσω τα χρήματά μου».

• Μια αποτελεσματική μεθοδολογία μέσω της επιστημονικής διαδικασίας και 
λογισμικού για cross selling & upselling στους υφιστάμενους πελάτες.

• Γενικά μία καινοτόμος επιστημονική μεθοδολογία που εκπαιδεύει τον 
καταναλωτή στην αναγκαιότητα του ασφαλιστικού σχεδιασμού που 
εντυπωσιάζει και τον κάνει να θέλει να μας συστήσει σε δικούς του ανθρώπους.

Επισκεφθείτε το site μας www.ifaacademy.eu  
και εγγραφείτε στο iFANewsletter για να λαμβάνετε 
δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, video και άρθρα.
• Τηλ.: 2117808494 • mail: info@ifaacademy.eu



 

Business  Risk Management Architect
Ενα certificate για όσους θέλουν να διεισδύσουν στην αναξιοποίητη αγορά 

των επιχειρηματικών ασφαλίσεων η οποία έχει τεράστιες προοπτικές 

Είμαστε στο πιο σύνθετο περιβάλλον κινδύνου για τις επιχειρήσεις και ο 
επιχειρηματίας έχει ανάγκη την συμβουλευτική ενός εξειδικευμένου ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους κλασσικούς αλλά και 
νέους κινδύνους που απειλούν την επιχείρησή του.

Παρουσιάζουμε την  πρώτη επιστημονική μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων 
επιχειρήσεων βασισμένη στην επιστήμη του Risk Management με λογισμικό που 
παράγει αυτόματη μελέτη για τον επιχειρηματία σχετικά με την προτεραιοποίηση την 
ποσοτικοποίηση των κινδύνων και την αλυσιδωτή αντίδραση μεταξύ τους.

Τα πολύ δυνατά σημεία του Certificate: 

• Καινοτόμες αποτελεσματικές στρατηγικές και μεθόδοι διείσδυσης στην αγορά των 
μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων 

• Μια προσέγγιση στον επιχειρηματία στην οποία δεν μπορεί να αντισταθεί και 
παράγει μεγάλο αριθμό πρώτων ραντεβού 

• Εκμάθηση της επιστημονικής διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων με το καινοτόμο 
λογισμικό που θα σας ξεχωρίσει απόλυτα στην αγορά και θα σας κάνει τον 
αναντικατάστατο σύμβουλο του επιχειρηματία 

• Η μεθοδολογία θα δημιουργήσει τέτοια θετική εντύπωση στον επιχειρηματία που 
εύκολα θα σας συστήνει σε άλλους επιχειρηματίες 

• Εκπαίδευση σε όλα τα νέα emerging risks που αποτελούν και το μέλλον της 
ασφαλιστικής αγοράς .

• Η μελέτη δίνει αξία στην επιχείρηση ακόμα και αν δεν συμβεί ποτέ κάποιος 
κίνδυνος και «αποδεικνύει» την βιωσιμότητα της και το «υπεύθυνο επιχειρείν» με 
αποτέλεσμα καλύτερο marketing,προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων ακόμα και 
μείωση χορηγικών επιτοκίων.

• Πως μπορεί ο διαμεσολαβητής να αμοίβεται και επιπλέον μόνο για την 
ολοκλήρωση της μελέτης.

• Αξιοποίηση του Internet marketing για μαζική προσέγγιση επιχειρήσεων και 
branding της δικής σας επιχείρησης διαμεσολάβησης.

Και πολλές άλλες στρατηγικές και ιδέες για την αξιοποίηση μιας αγοράς με τεράστιες 
προοπτικές. Το project απευθύνεται και σε έμπειρους διαμεσολαβητές που ακόμα 
ίσως να μην έχουν όμως ασχοληθεί με την αγορά των επιχειρηματικών ασφαλίσεων 
και θέλουν να αυξήσουν κατακόρυφα το εισόδημα και την παραγωγικότητα τους.

Ενημερωθείτε πιο αναλυτικά για τα Certificates μας επικοινωνώντας 
μαζί μας στο 2117808494 ή στο info@ifaacademy.eu


