
Στον 21ο αιώνα η ζωή μας μεταβάλλεται με 
ταχύτατους ρυθμούς και δημιουργεί νέες ανάγκες για 
τους σύγχρονους επαγγελματίες διαμεσολαβητές. 

Μέσα στη νέα κανονικότητα και καθημερινότητα 
που διαμορφώνεται οι ασφαλιστές χρειάζονται  
εξατομικευμένη εκπαίδευση και καθοδήγηση. Και 
αυτόν το σκοπό επιτελεί το Personal Life Coaching, 
που έχει υιοθετήσει η QPiraeus. Πρόκειται για ένα 
καινοτόμο σύστημα εκπαίδευσης και υποστήριξης, το 
οποίο σε συνδυασμό με σειρά εργαλείων αλλά και 
τη δημιουργία in-house μοντέλου για τους ασφαλιστές 
έρχεται να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη 
εργασιών του συνεργάτη. 

Το Personal Life Coaching αφορά όλους τους 
συνεργάτες της Εταιρείας και βασίζεται σε δύο στάδια. 
Στο πρώτο μαζί με κάθε συνεργάτη στο χώρο του, 

καταγράφονται οι γνώσεις του στη συμβουλευτική 
και προϊοντική πώληση και σε συνδυασμό με τις 
εμπειρίες, τις δυνατότητες και το χρόνο που θέλει να 
διαθέσει οργανώνεται το εβδομαδιαίο/μηναίο πλάνο 
εκπαίδευσης και δραστηριότητας.  
 
Εν συνεχεία στο δεύτερο στάδιο συμπληρώνονται τα 
τυχόν κενά που υπάρχουν πάνω στη συμβουλευτική 
και προϊοντική πώληση, οργανώνεται το εβδομαδιαίο 
πλάνο των ραντεβού με τους πελάτες και γίνεται 
εκπαίδευση για τη σωστή διαχείριση του χρόνου που 
διαθέτουν οι πελάτες για την κάλυψη των ασφαλιστικών 
τους αναγκών.

Τι σημαίνει Management και Life Coaching για 
την QPiraeus

 • Διαχείριση του αριθμού των εβδομαδιαίων και 

Επενδύει στην εξατομικευμένη εκπαίδευση των 
συνεργατών και δημιουργεί in-house μοντέλο 
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μηνιαίων ραντεβού Α’ και Β΄ με τους πελάτες

• Διαχείριση των ασφαλιστικών αναγκών των 
πελατών

• Διαχείριση των αντιρρήσεων των πελατών

• Διαχείριση του χρόνου μας στην καθημερινή 
εξεύρεση νέων υποψήφιων πελατών μέσα από το 
σύστημα λήψης συστάσεων

• Διαχείριση του παραγωγικού χρόνου που διαθέτει 
ο κάθε συνεργάτης

Μέσα με τα οποία πετυχαίνει μεγιστοποίηση της 
απόδοσης και καλύτερο Management στο χρόνο 
των συνεργατών είναι:

• Personal Life Coaching. Εξατομικευμένα 
προγράμματα σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων 
βασισμένα στις ανάγκες, την εμπειρία και τις 
γνώσεις κάθε συνεργάτη. Οι εκπαιδεύσεις γίνονται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποσκοπούν 
τόσο στη βελτίωση τεχνικών γνώσεων όσο και 
στο να υπάρχει εξειδικευμένη γνώση για την 
ασφαλιστική αγορά

• Δημιουργία νέων ασφαλιστικών πρακτόρων με 
σταθερές μηνιαίες απολαβές

• Δημιουργία In-house μοντέλου συνεργατών:

1. Υψηλές αμοιβές, bonus και ταξίδια κινήτρων

2. Πλήρης μηχανογραφική υποστήριξη συνεργατών

3. Συνεχόμενο ωράριο εξυπηρέτησης συνεργατών 
9:00 με 20:30 καθημερινές και Σάββατο 9:00 με 
14:00

4. Επαγγελματικές ευκαιρίες εξέλιξης των 
ασφαλιστικών πρακτόρων στις επόμενες βαθμίδες 
του Unit και Agency Manager

5. Δυνατότητα παροχής τόσο επαγγελματικής όσο 
και φορολογικής στέγης

6. Διά βίου μάθηση και καθοδήγηση και καθημερινό 
management συνεργατών

Με δομημένη στρατηγική η QPiraeus επενδύει στη 
δημιουργία In-house συστήματος συνεργατών στον 
κλάδο ζωής αλλά και τη γεωγραφική επέκταση του 
δικτύου της σε όλη την Ελλάδα. 

Η Εταιρεία αξιοποιεί την πολυετή εξειδίκευση των 
στελεχών της στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας και 
κατευθύνει σημαντικούς πόρους στους εν λόγω τομείς 
στους οποίους στηρίζει τους συνεργάτες της με life 
coaching.

H QPiraeus έχει δημιουργήσει εξελιγμένο σύστημα 
υποστήριξης προσαρμοσμένο στον ίδιο το συνεργάτη 
και στον τρόπο λειτουργίας του γραφείου του σε 
ένα ευρύτατο φάσμα, από το να ανοίξει νέες αγορές 
και να αξιοποιήσει το πελατολόγιό του, να επιλέξει 
και να προτείνει τις καλύτερες ασφαλιστικές λύσεις 
στους υποψήφιους πελάτες του, το να διαχειριστεί 
το πεδίο των αναλήψεων μέχρι και την έκδοση του 
συμβολαίου και την παράδοσή του. 

Επίσης, τελευταίο και πιο σημαντικό ότι κάθε 
συνεργάτης έχει την πλήρη υποστήριξη στη διαχείριση 
κάθε συμβολαίου και φυσικά σε κάθε αποζημίωση.

Μοντέλο In-house Agency

To μοντέλο In-house Agency της QPiraeus έχει 
διπλό σκοπό: Α) Tη δημιουργία νέων ασφαλιστικών 
πρακτόρων παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια 
που θα συμβάλουν στην επιτυχία, σε όποιον επιθυμεί 
να αρχίσει μια νέα καριέρα στον ασφαλιστικό κλάδο 
και B) Tην πρόσβαση σε ανθρώπους που ήδη 
δραστηριοποιούνται στον ασφαλιστικό κλάδο σε 
σειρά σημαντικών υπηρεσιών και υποδομών, όπως το 
να έχουν μέσα στην Eταιρεία μας την επαγγελματική 
τους έδρα, διά βίου εκπαίδευση, καθοδήγηση μέσω 
έμπειρων στελεχών, καθώς και ελκυστικό πλάνο 
αμοιβών και bonus.

Οι συνεργάτες μας μπορούν να έχουν όλα τα δυνατά 
σημεία ενός agency αλλά και την ελευθερία επιλογών 
μέσω των συνεργασιών με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Μέσα από το in-house agency και το σύστημα 
υποστήριξης του δικτύου της η QPiraeus στοχεύεi 
στη δημιουργία ασφαλιστικών πρακτόρων οι οποίοι 
μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση θα 
αποτελέσουν τους επαγγελματίες του μέλλοντος.
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