CENTAR ZA EDUKACIJU DJELATNIKA U OSIGURANJU PRI HRVATSKOM UREDU ZA OSIGURANJE
poziva Vas na jednodnevnu specijalističku radionicu

PSIHOLOGIJA USPJEŠNE PRODAJE
POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA
Vrijeme održavanja│petak, 14. lipnja 2019. s početkom u 09:00 sati
Mjesto održavanja│Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 71/1, Zagreb. (Ovisno o broju prijavljenih polaznika
može doći do promjene lokacije održavanja edukacije, o čemu će polaznici biti pravovremeno obaviješteni.)
Predavači │ Dragica Korenjak, ,dipl.manag.
Trajanje │ 8 nastavnih sati
Jezik seminara │ Hrvatski
Rok za prijavu │ 07.06.2019.
Informacije i prijave │
• cedoh@huo.hr
• tel. +385 1 4696 626 • 4696 600
http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/

KAKO UZDIGNUTI KULTURU PRODAJE
ŽIVOTNOG OSIGURANJA
NA TRŽIŠTU
Naš cilj je podići kulturu prodaje
životnog osiguranja na domaćem
tržištu? Tržište je postalo bojno polje.
S jedne strane, mirovinski fondovi,
demografski problemi i financijska
nepismenost ljudi glavni su problemi,
koji su osnovni argumenti za prodaju
polica životnog osiguranja. S druge
strane, potrebno je promijeniti
prodajne tehnike u prodaji polica
životnog osiguranja, na temelju kojih
možemo ponuditi cjelokupnu socijalnu
sigurnost ljudima. Jedino što imamo u
ovom svijetu je ono što možemo
prodati, ali tužno je da smo svi mi
prodavači i to ne znamo.
POSAO PRODAJE OSIGURANJA jedan
je od najzahtjevnijih poslova i
zahtijeva punu predanost.
Glavne teme naše radionice su: kako
uspješno prodati police životnog
osiguranja i uspjeti u profesiji
zastupnika 21. stoljeća.
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Glavna pitanja i teme u fokusu seminara
•

Psihologija uspjeha u prodaji osiguranja;

•

Kako poboljšati samopouzdanje?;

•

Koje su najčešće blokade i prepreke u prodaji osiguranja?;

•

Kako povećati bazu svojih vjernih klijenata?;

•

Zašto je znanje komunikacijskih vještina tako bitno u prodaji osiguranja?;

•

Kako napraviti uspješan PRODAJNI RAZGOVOR?;

•

Kako napraviti i prezentirati PRODAJNU PRIČU?;

•

Što znači crveni gumb prodaje?;

•

Uspješno realno planiranje ciljeva i vremena vrhunskog prodavača osiguranja;

•

Kako zadržati dnevnu motivaciju?;

•

Različiti stilovi, različita komunikacija sa klijentima;

•

Je li prodaja komunikacija ili manipulacija?:

•

Koje su najbolje tehnike za preporuke?;

•

Harvardska analiza: kada se ljudi odluče za kupnju (6 tehnika );

•

Što je Vaša misija i kako ju prezentirate?;

•

Razlika između žena i muškaraca u prodaji osiguranja.

Cilj seminara
Polaznicima ćemo približiti put do vrhunskog prodavača kroz slijedeće module:
•

Modul 1 - Kako postaviti stabilan temelj za vrhunski prodajni rezultat?

•

Modul 2 - Kako do najboljeg prodajnog procesa?

•

Modul 3 - Kako odgojiti vrhunskog prodavača?

•

Modul 4 - Kako poboljšati tehnike preporuke ?

Seminar je namijenjen
•

distributerima osiguranja;

•

voditeljima prodajnih timova

•

vlasnicima agencija

•

direktorima prodaje
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Predavač:
Dragica Korenjak
Samostalna je konzultantica i motivatorica prodajnih mreža u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji,
Makedoniji i Crnoj Gori. Posjeduje 30-godišnje radno iskustvo u području marketinga i menadžmenta. Jedanaest
godina uspješno je vodila tvrtku kćer Zavarovalnice Maribor ZM Agento d.o.o., jednu od najuspješnijih slovenskih
agencija za zastupanje u osiguranju na području prodaje životnog osiguranja, koja je dva puta osvojila nagradu
Slovenska gazela i uvrštena je u 500 najbrže rastućih tvrtki u Sloveniji. Bila je savjetnica Uprave Sava Reosiguranja
za razvoj prodajne mreže u jugoistočnoj Europi (Srbija, Makedonija, Crna Gora i Kosovo). Godinama je predavala
u poslovnoj školi Gea College. Godine 2001. proglašena je najuspješnijom poduzetnicom na temelju rezultata
poslovanja u prethodnoj godini.
Kroz njene seminare i radionice posvećene tehnikama prodaje i upravljanju prodajnim mrežama prošlo je više od
20.000 sudionika. Programi seminara pružaju pojedincima mogućnost da postanu pozitivni, fokusirani i sposobniji
za postizanje vlastitih ciljeva.
Najveći uspjeh u savjetovanju i obrazovanju postigla je 2014. godine, kad je prodajne rezultate jedne tvrtke
povećala za visokih 59 posto.
Više godina bila je predsjednica je slovenskog Udruženja agencija za zastupanje u osiguranju GIZ, a sada je aktivan
član uprave Udruženja.
Kao predsjednica prvog Instituta za osiguranje u Mariboru, godine 2014. s profesorom emeritusom dr. Šimom
Ivanjkom organizirala je prvu Međunarodnu konferenciju za zastupnike i posrednike u osiguranju iz jedanaest
zemalja, pod nazivom ICABI.
Kao međunarodna ambasadorica i savjetnica sudjeluje u razvoju BigU akademije.
Na 20. Međunarodnom znanstvenom skupu "Društvo i tehnologija 2013. - dr. Juraj Plenković" u Opatiji održala je
vrlo zapaženu prezentaciju o razlici između financijske piramide i mrežnog marketinga.
Karijeru je nastavila kao neovisna konzultantica i motivatorica prodajnih mreža u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i
Hercegovini, Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori.
Na temelju bogatog radnog iskustva objavila je dvije knjige pod nazivom »Tajna uspjeha u izravnoj prodaji«
(koautor Marko Korenjak, NLP trener i Coach) te na engleskom jeziku knjigu »Komunikacijske znanosti i mrežni
marketing« (koautori: prof. dr. Mario Plenković i Marko Korenjak, NLP trener i Coach).
Njezin životni i radni moto je:
Uvijek postoji netko tko vam može pomoći, ali jednostavno ga morate pronaći.
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Naknada za sudjelovanje u specijalističkoj edukaciji
Naknada za sudjelovanje za polaznike zaposlene u društvima koja su članovi Hrvatskog ureda za
osiguranje iznosi 1.000,00 kn.
Naknada za sudjelovanje za sve ostale polaznike iznosi 1.400,00 kn, s tim da pravna osoba koja uputi više
od 1 polaznika ostvaruje sljedeće popuste: za drugog polaznika naknada za sudjelovanje iznosi 1.200,00
kn, a za trećeg i svakog sljedećeg naknada iznosi 1.000,00 kn.
Naknade su izražene bez PDV-a.
Osim predavanja i vježbi, u naknadu je uključena literatura koja pokriva program, popis sudionika
seminara s podacima za kontakt, potvrda o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenje u
stankama.

Ostale nadolazeće edukacije u organizaciji CEDOH-a

Više saznajte na: http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/
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PSIHOLOGIJA USPJEŠNE PRODAJE
POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA
14,. lipnja 2019., Zagreb
Dragica Korenjak

RASPORED SEMINARA
8:45 – 9:00

Registracija i preuzimanje materijala

9:00 – 10:30

PSIHOLOGIJA USPJEHA U PRODAJI OSIGURANJA

10:30 – 10:45

Stanka

10:45 – 12:15

PRODAJNI RAZGOVOR OD A DO Ž

12:15 – 13:15

Stanka za ručak

13:15 – 14:45

KAKO USPJEŠNO PLANIRATI VRJEME I CILJEVE

14:45 – 15:00

Stanka

15:00 – 16:30

KAKO MOTIVIRATI SEBE I NAPRAVITI SVOJU PRIČU O USPJEHU

Dragica Korenjak

Dragica Korenjak

Dragica Korenjak

Dragica Korenjak
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