Individual Risk Management Architect
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.
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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
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