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∆ιοργανωτές:

PDS 200 - PRODUCER DEVELOPMENT SERIES
Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε την LIMRA INTERNATIONAL, προσφέρει το Εκπαιδευτικό
Πρόγραµµα PDS 200 - Producer Development Series. Oι απόφοιτοι που θα ολοκληρώσουν µε επιτυχία όλες τις
σειρές του προγράµµατος (PDS 201, PDS 202 και PDS 203), θα δικαιούνται να χρησιµοποιούν τον επαγγελµατικό
τίτλο PFA (Professional Financial Advisor) της LIMRA.

Εισαγωγή
Το πρόγραµµα αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες ενότητες:
PDS 201 - ∆ηµιουργία Πελατολογίου
PDS 202 - ∆ιαχειριστείτε την Επιχείρησή σας ως Επαγγελµατίας
PDS 203 - Επαγγελµατική Ανάπτυξη
Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου προσφέρει αυτήν την περίοδο τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα
PDS 201 (∆ηµιουργία Πελατολογίου) και PDS 202 (∆ιαχειριστείτε την Επιχείρησή σας ως Επαγγελµατίας).

Σε ποιους απευθύνονται
Τα προγράµµατα απευθύνονται σε Ασφαλιστικούς ∆ιαµεσολαβητές οι οποίοι θα αποκτήσουν γνώσεις, ικανότητες και
δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην ανάπτυξη του κύκλου εργασιών τους.

∆ιάρκεια εκπαίδευσης
Τα πρόγραµµατα έχουν διάρκεια εκπαίδευσης 21 ώρες και θα καλύπτονται σε τρεις ηµέρες.

Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράµµατος
Προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράµµατος είναι η παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων, η υποβολή των
προσεµιναριακών και µετάσεµιναριακών ασκήσεων καθώς επίσης και της γραπτής εξέτασης στο τέλος του Προγράµµατος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PDS 201 - Δηµιουργία Πελατολογίου
Στόχοι Προγράµµατος
Να δώσει τη δυνατότητα στους Ασφαλιστικούς ∆ιαµεσολαβητές να:
• Αναλύουν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και το προφίλ των πελατών τους • Προσδιορίζουν τις υπάρχουσες και δυνητικές τους
αγορές • Αναπτύσσουν τις επαγγελµατικές τους δεξιότητες • ∆ηµιουργούν ένα πρόγραµµα για τις ετήσιες αναθεωρήσεις αναγκών των
πελατών τους • Αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους στη λήψη συστάσεων • Αναπτύσσουν ένα τριετές επιχειρηµατικό σχεδιασµό για τη
δηµιουργία επαγγελµατικής πρακτικής.

Θέµατα Προγράµµατος

1
2
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ΗΜΕΡΑ
• Ανάλυση της επιχειρηµατικής σας δραστηριότητας • Το περιβάλλον εργασίας
• Το 3- Ετές Επιχειρηµατικό σας πλάνο • Εστιάζοντας στο «Σωστό» Πελάτη
• Αναπτύσσοντας κατηγορίες πελατών • Μαθαίνοντας τι θέλουν οι πελάτες σας.

ΗΜΕΡΑ
• Παρέχοντας Επαγγελµατικές πωλήσεις και υπηρεσίες • Συµβουλευτικές δεξιότητες
• Εργαστήριο συµβουλευτικών δεξιοτήτων • Ολοκληρώνοντας το προφίλ Μάρκετινγκ
• Περιγραφή προϊόντων και πόρων • Η Ετήσια συνάντηση επανεξέτασης. • Μαθαίνοντας τι θέλουν οι πελάτες σας.

ΗΜΕΡΑ
• Η Προοπτική του Πελάτη σας • Η Επιχειρηµατική σας Ανάπτυξη • Μεγάλες Ιδέες στον Κλάδο των Πωλήσεων
• Χειρισµός ∆ύσκολων Καταστάσεων • Αναπτύσσοντας την Επαγγελµατική σας Πρακτική • Όταν οι Αγοραστές γίνονται Πελάτες.

PDS 200 - PRODUCER DEVELOPMENT SERIES
PDS 202 – Διαχειριστείτε την επιχείρησή σας ως επαγγελµατίας
Στόχοι Προγράµµατος
Μετά από την ολοκλήρωση αυτού του Προγράµµατος, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να έχουν τις δεξιότητες και τις διαδικασίες για να:
• ∆ηµιουργήσουν ένα επιχειρηµατικό πλάνο • Προσδιορίσουν ποιος υποστηρίζει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και τις
προσδοκίες τους • Αναλύουν και να αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους.
• ∆ηµιουργήσουν ένα επαγγελµατικό περιβάλλον άσκησης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας • Κάνουν ρεαλιστικές οικονοµικές
προβλέψεις και να λαµβάνουν ρεαλιστικές οικονοµικές αποφάσεις • ∆ιαχειριστούν τις διοικητικές πλευρές της εργασίας τους
• Αντιµετωπίσουν τις αλλαγές στο επιχειρηµατικό τους σχέδια.

Θέµατα Προγράµµατος
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ΗΜΕΡΑ
• Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων • Το Επιχειρηµατικό σας Σχέδιο και οι Οικονοµικοί σας στόχοι
• Τα στοιχεία Logistics της επιχείρησής σας • Το Εργασιακό σας Περιβάλλον
• Προσδοκίες και υποχρεώσεις • Μαθαίνοντας τι θέλουν οι Πελάτες σας.

ΗΜΕΡΑ
• Η Επιχειρηµατική σας Απογραφή • Σχεδιασµός και Εκµετάλλευση των Πόρων σας
• Το Οικονοµικό Πλάνο της Επιχείρησής σας • Επιχειρηµατικό Οικονοµικό Εργαστήρι
• Επίλυση Προβληµάτων στο Επιχειρηµατικό σας Σχέδιο • Αντιµετώπιση των αλλαγών

ΗΜΕΡΑ
• Επικοινωνία Σχετικά µε τις αλλαγές • Το διαχειριστικό δίληµµα
• Τεχνολογικές συµβουλές και παγίδες • Φόρουµ µε τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης
• Η Σηµασία της αξιολόγησης • Συµπέρασµα του προγράµµατος
• ∆ιαχειριστείτε την επιχείρησή σας σαν Επαγγελµατίας Προετοιµασία πριν από την έναρξη του Προγράµµατος
• ∆ιαχειριστείτε την Επιχείρησή σας σαν Επαγγελµατίας εργασία µετά από το τέλος του Προγράµµατος

Άλλες λεπτοµέρειες
Χώρος: Ξενοδοχείο Ρόδον – Αγρός
Ηµεροµηνίες: Οι ηµεροµηνίες θα ανακοινώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Ώρες: 9:00 π.µ. - 6:00 π.µ.
∆ικαίωµα Συµµετοχής: Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €550 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και
περιλαµβάνει:
Το κόστος παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος, το υλικό του Προγράµµατος και την πλήρη
διαµονή και διατροφή στο ξενοδοχείο.
Γλώσσα: Ελληνική
Πληροφορίες: Ανδρέας Ευσταθίου, Τηλ. 22 761530, Φαξ: 22 764559, e-mail:info@iic.org.cy

PDS 200 - PRODUCER DEVELOPMENT SERIES
∆ΗΛΩΣΗ ΣYΜMΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συµµετέχοντες:
PDS 201 - ∆ηµιουργία Πελατολογίου
PDS 202 - ∆ιαχειριστείτε την Επιχείρησή σας ως Επαγγελµατίας

OΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
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EMAIL

Zήνωνος Σώζου 23, 1075 Λευκωσία, Kύπρος, Tηλ.: +357 22 761530, Φαξ: +357 22 764559
e-mail: info@iic.org.cy | www.iic.org.cy

