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Klaster ubezpieczeniowy ANULA
Nadzieja Ubezpieczenia sp. o. o.
Administrator Klubu Nadzieja
Zwiększenie dochodów osobistych bądź dochodów rodzinnych. Pozyskanie
dodatkowych umiejętności z zakresu technik komunikacji z klientem. Uzyskanie dostępu
do nowoczesnych technologii informatycznych. Umożliwienie rozwoju wiedzy,
umiejętności i kompetencji jako szansy na wszechstronny własny rozwój. Budowanie
sieci współpracy i zwiększenie potencjału rozwojowego Klubu Nadzieja. Zmiana
świadomości społecznej w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i kreowanie postaw pro
ubezpieczeniowych.
Od 2013-05-01
Brak określonego horyzontu czasowego – bezterminowa realizacja projektu.
Cała kraj.
Osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą chcące uzyskać
alternatywne źródła przychodów.
Promowanie, wspieranie, dystrybucja, organizowanie i obsługa ubezpieczeń, w tym
ubezpieczeń grupowych. Wspieranie osób w zakresie oferowanych na rynku
ubezpieczeń oraz informowanie o korzyściach zapewnienia sobie i swoim bliskim
ochrony ubezpieczeniowej, objęcia ochroną swojego majątku oraz informowania o
przysługujących prawach i obowiązkach wynikających z zawartych umów ubezpieczenia.
Pozyskiwanie nowych członków klubu. Prowadzenie oddziału Klubu Nadzieja lub
zarządzanie siecią klubów.
W ramach projektu oferowane są nowoczesne produkty ubezpieczeniowe grupowe
„uszyte na miarę” przez towarzystwa ubezpieczeniowe spełniające w tym zakresie
oczekiwania rynku.
- nieograniczone możliwości zarobkowania,
- może to być pracą dodatkową lub wyłączną,
- nie wymaga się uprawnień pośrednika ubezpieczeniowego,
- tylko dwie ścieżki kariery Menadżer Klubu lub Organizator Klubów,
- zarządzanie własnym czasem,
- rozwój własnych zdolności interpersonalnych,
- nabycie umiejętności nawiązywania, budowania oraz podtrzymywania relacji
biznesowych oraz budowa własnej sieci kontaktów,
- pełna kontrola własnych rozliczeń wynagrodzeń,
- dostęp do know-how i nowoczesnych technologii informatycznych on-line,
- brak angażowania własnego kapitału,
- atrakcyjne produkty ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb klientów,
- fachowe przygotowanie do zarządzania oddziałem Klubu Nadzieja,
- identyfikacja z firmą,
- możliwość wsparcia w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej w ramach
samozatrudnienia i udostępnienie portalu internetowego do prowadzenia książki
przychodów i rozchodów wraz usługami księgowymi.
Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada
pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą (mała firma).
www.klasteranula.pl

