Τι είναι το asfalistis4u.gr, ο σκοπός και ο στόχος του
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Το asfalistis4u.gr είναι το «site των ασφαλιστών»,

Εργαζόμαστε για να γίνει πραγματικότητα η πολύ απλή ιδέα μας, να υπάρξει

μπορούν να εγγραφούν και να συμμετέχουν όλοι οι

ένα site που θα φιλοξενεί και θα προβάλλει, τη γνώση, την εμπειρία και τον

Ασφαλιστές της Ελλάδας, σχεδιάστηκε και φτιάχτηκε από

επαγγελματισμό Ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από όλη την Ελλάδα.

ασφαλιστές για την προώθηση των συμφερόντων όλων των

Στόχος μας είναι να ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ εμείς οι ασφαλιστές το 25% των

ασφαλιστών.

online ασφαλίσεων που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα, δηλαδή

Σκοπός μας είναι, με τη δύναμη των πολλών, να έχουμε

περίπου 20.000 ασφαλιστήρια το χρόνο.

μια

διαδίκτυο,

Πιστεύουμε ότι είναι απλή η ιδέα μας γιατί αφενός σε όλους τους ασφαλιστές

δημιουργώντας ο καθένας ξεχωριστά τις δικές του online

συμφέρει να συμμετέχουν σε μια εφαρμογή που θα φέρει νέους πελάτες και

Πωλήσεις μέσα από την κοινή διαδικτυακή πλατφόρμα του

αύξηση

asfalistis4u.

ενδιαφερόμενων για ασφάλιση θα έχει σαν πρώτη επιλογή «το site των

μεγάλη

και

έντονη

παρουσία

στο

εργασιών

και

αφετέρου

το

μεγαλύτερο

ποσοστό

των

Λ ει το υ ρ γι κό π ερ ι β ά λ λο ν
Tο περιβάλλον του συστήματος
asfalistis4u.gr έχει σχεδιαστεί
και αναπτυχθεί με σύγχρονο
και μοντέρνο τρόπο. Ως
αποτέλεσμα έχει την μέγιστη
λειτουργικότητα, απλότητα και
αποτελεσματικότητα στην
εύρεση Ασφαλιστών και
Ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Ασφαλιστών».

Η συμμετοχή περιλαμβάνει:




Αποκτήστε νέους πελάτες με το δικό σας σύστημα online ασφάλισης
Καταχώρηση στο ευρετήριοκατάλογο ασφαλιστών

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Για να μας βρίσκει όποιος μας ψάχνει, αρχίσαμε να

Παραλαβή αιτήσεων προσφορών
ασφάλισης για Αυτοκίνητο, Κατοικία, δημιουργούμε τον μεγαλύτερο και πληρέστερο κατάλογο
Υγεία στο email σας από το σύστημα Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Η ολοκλήρωση του χρειάζεται
«online Προσφορά Ασφάλισης»

τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστών.





Προβολή επιλεγμένων
προγραμμάτων ασφάλισης για
online Ασφάλιση.

O υποψήφιος ασφαλιζόμενος, μπορεί να βρει Ασφαλιστή στην
περιοχή του και να δει αναλυτικά πληροφορίες.
H καταχώρηση των Ασφαλιστών αποτελείται από:

Δημιουργία σελίδας-προφίλ στο
network Asfalistis4u

 Προβολή στα social media

• Σύντομο βιογραφικό
• Πληροφορίες επικοινωνίας
• Κλάδοι ασφάλισης, Βαθμίδα και έτος έναρξης
Όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που καταχωρούνται στο
σύστημά μας είναι πιστοποιημένοι Ασφαλιστές.

Online πωλήσεις ξεχωριστά για τον κάθε ασφαλιστή
Με την εγγραφή σας αυτόματα συμπεριλαμβάνεστε στο σύστημα
«ONLINE Προσφορά Ασφάλισης» για αυτοκίνητο, κατοικία και υγεία.
Στο e-mail που δηλώσατε θα αρχίσουν να έρχονται οι πρώτες αιτήσεις
προσφοράς ασφάλισης.
Επιλέξτε τα καλύτερα προγράμματα ασφάλισης που έχετε και εμείς τα
προβάλλουμε ως Επιλεγμένα Ασφαλιστικά Προγράμματα, με τέτοιο τρόπο
ώστε να αναδεικνύονται τα πλεονεκτήματα του και προπάντων

η αξία της

μελέτης του ασφαλιστή.
Η κάθε παρουσίαση επιλεγμένου ασφαλιστικού προγράμματος δίνει τη
δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να πατήσει το κουμπί “Ασφαλιστείτε online”
και να στείλει αίτηση ασφάλισης στο e-mail του ασφαλιστή, για την ασφάλιση
του με το συγκεκριμένο πρόγραμμα .

NETWORK ASFALISTIS4U

Έ ξυ π νη Α ν αζή τ η ση
Ο μηχανισμός ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ έχει
υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε
ο καταναλωτής να μπορεί να
βρει εύκολα και γρήγορα
Ασφαλιστές στην περιοχή του,
καθώς και Επιλεγμένα
Ασφαλιστικά προγράμματα
όλων των κλάδων ασφάλισης.

Η αίτηση περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της

Το network asfalistis4u είναι μία σύγχρονη εφαρμογή δικτύωσης

ασφάλισης.

και forum, που δίνει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας,

Τα επιλεγμένα προγράμματα ασφάλισης που θέλετε να προωθήσετε online τα

προβολής και συζητήσεων γύρω από ασφαλιστικά θέματα με

περιγράφετε

σκοπό την έγκυρη και σωστή ενημέρωση, ώστε να κατανοηθεί η

προγράμματος» και μας το αποστέλλετε με e-mail ή με fax .

στο

ειδικό

έντυπο

«Αίτηση

καταχώρησης

ασφαλιστικού

O n l i n e Α σφ ά λι ση
O καταναλωτής έχει τη
δυνατότητα online Ασφάλισης,
με τις λιγότερες δυνατές
γραφειοκρατικές διαδικασίες
αφού ο ασφαλιστής
είναι δίπλα του!

αξία των ασφαλιστικών συμβολαίων, να λυθούν απορίες, να
βοηθήσουμε να λυθούν ασφαλιστικά μπερδέματα και να

*Διευκρινίζουμε ότι το asfalistis4u δεν διεκδικεί προμήθεια ή οποιαδήποτε αμοιβή

αποφευχθούν λανθασμένες ασφαλιστικές επιλογές λόγω μη

από την Online ασφάλιση. Η έκδοση συμβολαίων, η αποστολή τους και η είσπραξη

γνώσης.

ασφάλιστρων γίνεται αποκλειστικά από τους ασφαλιστές.

Κύπρου & Ανδρούτσου 1
41222, Λάρισα
t. 2410 538328
f. 2410 538327
info@asfalistis4u.gr

