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Η Εκπαίδευζη
«όλων ηων ζυνεργαζόμενων δικηύων πωλήζεων»
αποηέλεζε ζηραηηγική προηεραιόηηηα
για ηην Eurolife ERB Αζθαλιζηική και για ηο 2014
Εκείο ζηελ Eurolife ERB Αζθαιηζηηθή πηζηεύνπκε ζηελ Εθπαίδεπζε γη’ απηό θαη επελδύνπκε
ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο επέιηθηεο θαη ελαιιαθηηθέο, πξνζαξκνζκέλεο ζηα δεδνκέλα θαη ηηο
αλάγθεο ηεο επνρήο.
Τν ηξίπηπρν «Αυουγκραζόμαστε, Ανταποκρινόμαστε, Αναπτυσσόμαστε» απνηειεί ην
ινγόηππν, αιιά θαη ηνλ νδεγό καο ζηελ πινπνίεζε θάζε εθπαηδεπηηθήο καο πξσηνβνπιίαο.
Λέζα από κηα δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ, αιιά πάληα κε ζεβαζκό ζηε
δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ θάζε αηόκνπ, ε Γεληθή Δηεύζπλζε Οσιήζεσλ θαη Εθπαίδεπζεο ζρεδηάδεη
θαη πξνεηνηκάδεη ζε εμακεληαία βάζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα
αηηήκαηα ησλ ζπλεξγαηώλ αιιά θαη ησλ αλζξώπσλ ηεο εηαηξείαο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα
δίθηπα ζπλεξγαηώλ θαζώο θαη ησλ ηερληθώλ δηεπζύλζεσλ ηεο εηαηξείαο.
Σθνπόο ηνπ Οηζηνπνηεκέλνπ Εθπαηδεπηηθνύ Ιέληξνπ είλαη λα παξέρεη νινθιεξωκέλε
εθπαίδεπζε ζε όια ηα ζπλεξγαδόκελα δίθηπα πωιήζεωλ ηεο εηαηξείαο, πάλσ ζε ηερληθέο
γλώζεηο αζθαιηζηηθώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ, ζε κεζόδνπο πσιήζεσλ, αιιά θαη
ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο.
Εμππεξεηώληαο έκπξαθηα ηνλ παξαπάλω ζθνπό κέζα ζην 2014 πινπνηήζεθαλ γηα ηνπο
ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο όπσο ζπλνπηηθά αλαθέξνληαη
ζηε ζπλέρεηα:

«Advanced Program in Management for Insurance Executives» δηάξθεηαο 32 ωξώλ.
Υινπνηήζεθε γηα 3ε ζπλερόκελε ρξόληα ζε ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα Δηνίθεζεο
Επηρεηξήζεωλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο θαη εηζεγεηέο θαζεγεηέο ηνπ Λεηαπηπρηαθνύ
Οξνγξάκκαηνο ηνπ Οαλεπηζηεκίνπ θαη πεξηειάκβαλε ηα εμήο ζεκαηηθά πεδία:





Ηγεζία θαη Ξξγαλσζηαθή Σπκπεξηθνξά
Αλάιπζε Κνγηζηηθώλ Ιαηαζηάζεσλ θαη Φξεκαηννηθνλνκηθνί Δείθηεο
Λάξθεηηλγθ θαη Σπκπεξηθνξά Ιαηαλαισηή
Ιαηάξηηζε θαη αμηνιόγεζε επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ (Business Plans)

Επηπξνζζέησο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο «Advanced Program in
Management for Insurance Executives», ην νπνίν έρεη από ηε θύζε ηνπ πεξηνξηζκέλν αξηζκό
ζπκκεηερόλησλ, πινπνηήζεθε επηπιένλ λένο θύθινο πέληε «επηκνξθωηηθώλ εκεξίδωλ»
δηάξθεηαο 20 ωξώλ. Δπν από ηηο εκεξίδεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ
Οάηξα γηα λα δώζνπκε ηε δπλαηόηεηα θαη ζε ζπλεξγάηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη εθηόο
Αηηηθήο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην εμεηδηθεπκέλν απηό πξόγξακκα.
Ξη εκεξίδεο απηέο πεξηιάκβαλαλ ηηο παξαθάησ ζεκαηνινγίεο:





Χπρνινγία θαη Αγνξέο
Ξ ξόινο ηνπ Σηξαηεγηθνύ Management ζηελ Απνηειεζκαηηθή Δηνίθεζε Επηρεηξήζεσλ
Τερληθέο Αλάιπζεο Ελδνεπηρεηξεζηαθώλ Δεδνκέλσλ γηα ηε Κήςε Απνθάζεσλ (Business
Analytics)
Λύζνη θαη Οξαγκαηηθόηεηα ζηε Δηνίθεζε Οειαηώλ ζηηο Επηρεηξήζεηο Οαξνρήο
Υπεξεζηώλ
«Αλάπηπμε δεμηνηήηωλ» εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 92 ωξώλ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη κε άιινπο θαηαμησκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο θνξείο θαη Εθπαηδεπηέο κε
ελδεηθηηθή ζεκαηνινγία:






Δεκηνπξγηθόηεηα ζηηο πσιήζεηο
Ληιώληαο ηε γιώζζα ηνπ πειάηε
Η ηέρλε ηεο Δηαπξαγκάηεπζεο
Σπλαηζζεκαηηθή Μνεκνζύλε θαη πσιήζεηο
H απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ρξόλνπ
«Εμεηδηθεπκέλεο Ηκεξίδεο» δηάξθεηαο 10 ωξώλ

γηα ηελ αλάπηπμε επξύηεξσλ επαγγεικαηηθώλ γλώζεσλ ζηνλ Αζθαιηζηηθό Φώξν:



Δεκόζηα Υγεία ζηελ Ειιάδα - Εμέιημε &πξννπηηθέο. Ξη δπλαηόηεηεο ηεο Θδησηηθήο
αζθάιηζεο Υγείαο
Online & Social Media ζηελ Αζθαιηζηηθή Αγνξά: Οσιήζεηο θαη Εμππεξέηεζε πειάηε
(Advanced)
«Πξνϊνληηθέο Εθπαηδεύζεηο»

Οξαγκαηνπνηήζεθαλ 116 εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο, ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Κάξηζα, Ινδάλε,
Νάλζε, Τξίπνιε, Οάηξα, Οξέβεδα, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 531 ωξώλ κε έκθαζε ζηα
πξνγξάκκαηα Υγείαο θαη Σπληαμηνδνηηθά από ηνλ θιάδν Ζσήο θαη παθέηα αζθαιίζεσλ Οπξόο,
Γεληθήο Αζηηθήο επζύλεο θαη Απηνθηλήηνπ από ηνλ θιάδν Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ.

«Θεζκηθό πιαίζην»
Οξαγκαηνπνηήζεθαλ εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο, ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Κάξηζα, Ινδάλε,
Νάλζε, Τξίπνιε, Οάηξα, Οξέβεδα ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 28 ωξώλ κε έκθαζε ζηηο αιιαγέο κε
αθνξκή ηηο «Οξάμεηο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηεο ΤηΕ 30 θαη 31».

«Πξόγξακκα Πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο Εμεηάζεηο Αζθαιηζηηθήο Δηακεζνιάβεζεο επηπέδνπ
Α ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδoο»,
κε ζεκηλάξηα ζπλνιηθήο δηάξθεηαο εθπαηδεύζεωλ 430 ώξεο, ηα νπνία παξαθνινύζεζαλ 555
ζπκκεηέρνληεο. Το ποσοστό επιτυχίας των συμμετεχόντων της Eurolife ERB στις
εξετάσεις, ανήλθε στο πολύ υψηλό 93,7%.
Οαξάιιεια, κε ζηόρν ηελ ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο εηαηξείαο γηα επίηεπμε πςειήο πνηόηεηαο
ππεξεζηώλ ηόζν πξνο ηνπο πειάηεο όζν θαη πξνο ηα Δίθηπα Οσιήζεσλ , ε Δηεύζπλζε
Εθπαίδεπζεο ζπκκεηείρε θαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ ηεο εηαηξείαο.
Η κεγάιε πξνζέιεπζε ζηηο εκεξίδεο (πεξηζζόηεξεο από 3.600 ζπκκεηνρέο) ην 2014
απνδεηθλύεη έκπξαθηα ηελ εκπηζηνζύλε ζην εθπαηδεπηηθό έξγν ηεο Eurolife ERB
Αζθαιηζηηθήο, αθνύ ζπλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξηζζόηεξεο από 240
εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο γηα όια ηα Δίθηπα Πωιήζεωλ ηεο εηαηξείαο κε πάλω από
1.140 ώξεο εθπαίδεπζεο !

Λίγα ιόγηα γηα ηελ Eurolife ERB Αζθαιηζηηθή
Η Eurolife ERB Αζθαιηζηηθή είλαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο αζθαιηζηηθνύο νκίινπο ηεο ειιεληθήο
αγνξάο.

Τα πξντόληα

ηεο ραξαθηεξίδνληαη από ην ζύγρξνλν ζρεδηαζκό ηνπο θαη θαιύπηνπλ

πιήξσο ηηο αλάγθεο θάζε αλζξώπνπ γηα ηε δεκηνπξγία θεθαιαίνπ / ζύληαμεο, ηελ πξνζηαζία ηεο
δσήο ηνπ, ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαζώο θαη ηελ θάιπςε εμόδσλ πνπ αθνξνύλ ηελ
πγεία ηνπ.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην www.eurolife.gr

Γραφείο Τύπου Eurolife ERB Αςφαλιςτικήσ
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