CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MARKETING & KỸ NĂNG BÁN HÀNG
CAO CẤP TRONG BẢO HIỂM

LỜI GIỚI THIỆU

NỘI DUNG CHÍNH

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo kiến

 Marketing ?

thức nghiệp vụ chuyên sâu về Sale &
Marketing trong Bảo hiểm, Ginet Việt
Nam Ltd kết hợp Học viện Tài
Chính tổ chức khóa đào tạo
“Marketing & Kỹ Năng Bán Hàng”
nhằm giúp học viên nâng cao kiến
thức cũng như kỹ năng Marketing và
Bán hàng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

 Hàng hóa / Dịch vụ và Bảo hiểm
 Ứng dụng Marketing hỗn hợp trong Bảo hiểm
 Xây dựng chiến lược Marketing (CLM)
 Bán hàng dựa trên nhu cầu của Khách hàng
 Kỹ năng bán bảo hiểm có chiến lược
 Kỹ năng tiếp cận Khách hàng mục tiêu
 Sáng tạo trong cách giao tiếp với Khách hàng và kỹ

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
• Chuyên viên bán hàng, các nhà quản
lý, giám đốc và tất cả những cán bộ
có kinh nghiệm từ 2 – 5 năm
trong nghành Bảo hiểm đang muốn
nâng cao và hoàn thiện hơn nữa
kỹ năng bán hàng và giao tiếp
với khách hàng nhằm đem đến
sự hài lòng nhất cho một lượng
khách hàng lớn trong thị trường
Bảo hiểm.

thuật bán hàng

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC






Tìm ra thị trường riêng cho mình để phát triển
Bán bảo hiểm dễ hay khó
Tại sao chỉ quanh quẩn những sản phẩm cũ
Cơ hội thành công cho người biết chọn lối đi riêng
Các nguyên tắc làm việc thành công với môi giới

THỜI GIAN
CHỨNG CHỈ
TP. Hồ Chí Minh: 30 & 31/05/2013
ĐỊA ĐIỂM
Hội trường lầu 5, tòa nhà Công ty
Bảo Việt Tp HCM, Số 23 – 25 Thái
Văn Lung, P.Bến Nghé, Q.1, Tp
HCM.

Kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp chứng chỉ của Học
Viện Tài Chính (đơn vị đào tạo Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam).
HỌC PHÍ
Học phí chương trình là:
3.500.000 đ/học viên
Giảm 10% học phí khi đăng ký trước 15/05/2013
hoặc với nhóm 5 người trở lên.

GIẢNG VIÊN
Ông Ngô Thanh Nam

Tổng Giám đốc
Công ty TNHH GiNet – Việt Nam.
Ông Nam có hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm với 5 năm Phụ trách Phát triển
Kinh doanh tại Công ty môi giới Bảo hiểm số 1 Việt Nam và Thế giới. Ông là tư vấn của nhiều
dự án Bảo hiểm Quốc tế như Bảo hiểm vi mô của Tổ chức Lao động Thế giới (International
Labour Organisation), Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Mỹ (Save the Children US), Bill & Melinda
Gates Foundation. Ông Nam đã tham gia dự án xây dựng Trung tâm Đào tạo Bảo hiểm của
Bộ Tài chính Việt Nam (Chương trình do Cộng hòa Pháp tài trợ). Hiện ông là Tổng Giám đốc
GiNet – Việt Nam, đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực Bảo hiểm trực tuyến tại Việt Nam. Ông
trực tiếp xây dựng và thúc đẩy bán bảo hiểm trực tuyến và các kênh phân phối Bảo hiểm
sáng tạo. Ông tốt nghiệp Cử nhân Chuyên ngành Bảo hiểm của Học viện Tài Chính, Thạc sỹ
Quản trị Kinh Doanh, Diploma chương trình đào tạo bảo hiểm của Học viện Bảo hiểm
Hoàng gia Anh (CII).

Bà Trần Thị Hoàng Lan
Giám đốc điều hành Tư vấn và môi giới bảo hiểm, công ty TNHH Aon Việt Nam.
Aon Việt nam là thành viên của tập đoàn môi giới Bảo hiểm và Tái bảo hiểm đứng đầu thế
giới và là doanh nghiệp môi giới bảo hiểm lớn nhất Việt Nam.Với 19 năm hoạt động trong
lĩnh vực môi giới tư vấn bảo hiểm, Bà Lan gia nhập Aon từ đầu năm 1994 và hiện nay đang
lãnh đạo hoạt động tư vấn và môi giới bảo hiểm phía Bắc Việt nam của Aon, quản lý phát
triển kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đào tạo phát triển đội ngũ, xây dựng chiến lược
marketing và quan hệ lãnh đạo cấp cao, cũng như trực tiếp tham gia tư vấn và thu xếp
những chương trình bảo hiểm phức tạp và quy mô lớn tại Việt Nam. Bà Lan có nhiều năm
kinh nghiệm trong việc tư vấn và bán trực tiếp mọi loại hình bảo hiểm đáp ứng nhu cầu của
các công ty đa quốc gia, doanh nghiệp nhà nước và cổ phần lớn hoạt động trên tất cả các lĩnh
vực, cũng như thiết kế xây dựng những gói sản phẩm bảo hiểm sáng tạo và đặc thù (affinity)
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay số đông cá nhân tham gia bảo hiểm. Bà Lan là Thành
viên cao cấp của Học viện bảo hiểm Australia và New Zealand.

KHÁCH MỜI THAM LUẬN
Bà Trần Thị Thúy Vân
Phó giám đốc Công ty bảo hiểm Quân đội thành phố Hồ Chí Minh ( MIC HCM)
Bà từng là phó giám đốc Trung Tâm Bảo Hiểm Con Người Tổng công ty Bảo Minh. Với hơn 19
năm hoạt động trong lãnh vực bảo hiểm phi nhân thọ bà đã điều hành và phát triển rất thành
công một đơn vị với 80 nhân viên phủ sóng toàn quốc - Doanh thu từng đạt 140 tỉ đồng /
năm .
Cập nhật: Do nguyên nhân khách quan nên Giảng viên Jeffery Lim không tham gia chương trình lần này.

LIÊN HỆ
Hà Nội

Tp Hồ Chí Minh

Mrs. Ngô Thu Hương
Add:Unit 3A – Tầng 11 – Số 4A – Láng Hạ - Hà Nội.
Tel: (043)7367039 / 0989 965 196.
Email: thuhuong@ginet-vn.com

Miss. Nguyễn Thị Hương Giang
Add: Tầng trệt, Tòa nhà 100-102 Điện Biên
Phủ, P.Đa Kao,Quận 1, Tp HCM.
Tel: 0977017698 / (84 8) 3820 3055
Email: giangnth@ginet-vn.com

