
 )فروش بيمه هاي اندوخته سازبيمه مركزي (  54آئين نامه اعطاي نمايندگي رسمي 

 آتيه سازان –(سهامي عام)شركت بيمه سامان

 کارشناسان و کارشناسان ارشد رشته های : ويژه ۱بسته شماره 

 مديريت بازرگانی (گرايش بازاريابی)

 (گرايش مديريت بازاريابی)  MBAمديريت 

 مديريت فروش

 بازاريابان و فروشنده مجرب و حرفه ای: ويژه ۲بسته شماره 

 : ويژه عالقه مندان به فروش و بازاريابی۳بسته شماره 

 ملي و بين المللي حرفه اي در سطوح

 شركت بيمه سامان ازبيمه مركزي ايران  54آيين نامه  مزاياي اخذ نمايندگي 

 امكان رشد در سطوح ملي و بين المللي 

  اخذ مدرك رسمي نوابغ فروش دنياآمادگي برايMDRT  

  اعطاي كد رسمي فعاليت در كل كشور 

 اعطاي  پروانه رسمي نمايندگي بيمه هاي اندوخته ساز سامان 

    سال  كارمزد فروش هايي كه تنها در سال اول داشته ايد 70الي  20برخورداري 

 پرتفوي فروش و درامد ازارياب براي گسترش شبكه فروش خويش و همچنين افزايشامكان جذب ب 

 بكه فروش آتيه سازان از نمايندگانپشتيباني ش

 در جهت افزايش فروش و درآمد زايي 

 آموزش كليات بيمه اندوخته ساز 

     آموزش حرفه اي تكنيك هاي بازاريابي(تحقيقات بازاريابي ، تحليل بازار ، برنامه ريزي بازاريابي ، تدوين استراتژي هـاي بازاريـابي و

(.... 

   زبان بدن ، شخصيت شناسي ، بر اساس مدل هاي جهاني  آموزش حرفه اي تكينك هاي فروش و مذاكره )NLP   تكنيك هاي فـروش و ،

 مديريت فروش و ...)

 حمايت هاي تيمي و فني از نماينده براي ارتقاي فروش و درامد 

 تبليغات براي هر نماينده در رسانه هاي مختلف 

   بازاريابيارائه برنامه ريزي 

 ارائه استراتژي هاي بازاريابي و افزايش فروش براي ارتقا درآمد 

 ايجاد طرح هاي ويژه  بازاريابي وتبليغاتي جهت افزايش فروش براي هر نماينده 

  برگزاري همايش و جلسات گروهي جهت بهره گيري از تجارب ارزنده نمايندگاه موفق شركت در سطوح ملي و بين المللي 

 استفاده از دفتر و امكانات رايگان آنرمايه گذاري اوليه  نماينده و عدم لزوم س 

 امكان بهره گيري از آموزش هاي مطرح شده بصورت رايگان 



 مزاياي و منافع بيمه هاي اندوخته ساز

 چرا هر ايراني بايد يك بيمه اندوخته ساز داشته باشد؟ 

 فوق العاده است؟ چرا فروش بيمه هاي اندوخته ساز، فعاليتي با درآمد زايي

 بنا به فرهنگ ايرانيان،مردم هميشه بدنبال پس انداز برای روز مبادا هستند •
 در هراسند، هميشه برای حفظ ارزش پول پس انداز شده در اثر تورم  •
 هميشه برای افزايش و رشد پول پس انداز شده،بدنبال سرمايه گذاری با سودهی عالی ، مطمئن،تضمينی هستند •
 هستنددرآمد مناسب ماهيانه، حاصل از سرمايه گذاری (اجاره ملک،سرمايه گذاری در بانک و ...) بدنبال داشتن •
 بدنبال حقوق و مستمری در زمان بيکاری و عدم توانايی برای کار کردن،هستند •
 بعلت فرهنگ ناب خانواده دوست بودنشان،هميشه بدنبال تامين رفاه آينده  خانواده وفرزندان خود می باشند •
 نبال ايجاد منابع مالی در زمان وقوع حوادث پيش بينی نشده هستندبد •

با پس انداز و سرمايه مردم مي توانند تهيه اين بيمه نامه،با 

 دست پيدا نمايندگذاري در بيمه ،به تمامي اهداف خود 

 يت رقابتيمز
هموار تر کردن مسير فروش برای نمايندگان برای بدست آوردن سهم بيشتری از بازار و همچنين (آتيه سازان) شرکت بيمه سامان 

فوق لحاظ کرده  و همچنين  استفاده از شيوه های نوين   خود،مزايای قابل توجهی نسبت به شرکت های بيمه ای ديگر در بيمه نامه
 است در استراتژی های خود قرار داده،بازاريابی و فروش در جهت فرهنگ سازی بيمه  اندوخته ساز

 ورد نظر جهت پذيرش نمايندگيمراكز استاني م

 تهران ، البرز ، قم

 نفر مي باشد 20ظرفيت پذيرش در هر مركز استان،

 

 نحوه اعالم آمادگي جهت پذيرش نمايندگي
 samaninsurance.lifeagent@yahoo.comارسال رزومه  به آدرس

 ،از طريق ايميل مذكور)قابل دانلود مي باشد word,pdfتكيمل و ارسال  فرم درخواست نمايندگي ( بصورت 

 ياستان مراكز شركت در مصاحبه حضوري در 

 ارتباط با ما

 در تهران (آتيه سازان) اداره مركزي بيمه هاي اندوخته ساز سامان

 ۳،طبقه ۹۷خيابان سهروردی شمالی،بين خيابان شهيد مطهری و بهشتی ،چهار راه زينال،خيابان زينال غربی،پالک
  ۳،واحد 

 ۰۲۱-۸۸۷٥٦۲۳٥تلفن:



 گروه بزرگ مالي سامان 

      شركت بيمه سامان  •

     الكترونيك سامان پرداخت  •

      كارگزاري بانك سامان  •

 سرمايه گذاري بانك سامان  •

      شركت صرافي سامان  •

      شركت كارت ايران خودرو  •

 ارتباطات ماهواره اي سامان  •
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