
 

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


