Un Sales Manager Training de succes.
În perioada 30 noiembrie - 02 decembrie
2012 a avut loc în Predeal, hotel Rozmarin,
o specializare plină de succes a noilor noştri
Sales Manageri.
Punctele forte din prima zi de curs au fost
tehnica asigurărilor şi prezentarea noului
produs pentru copii „EPM – Plan Capital
JUNIOR“ pe care le-a predat domnul Liviu
Ilie de la ASIROM.
Produsul a fost dezvoltat special pentru
EPM şi toţi partenerii de afaceri participanţi
au fost foarte entuziasmaţi.
Cu noul produs „EPM Plan Capital
JUNIOR“ am reuşit să oferim o protecţie
fiecărei familii cu copii cu vârsta cuprinsă 0
şi 18 ani. Chiar şi cu contribuţii anuale sau
semestriale mai mici se ajunge în mai mulţi
ani la un ABS financiar care îi va fi de
ajutor mai târziu copilului asigurat.

Cine poate să asigure copilul:
Părinţii
Pentru copilul căruia doresc să-i ofere o investiţie financiară sigură şi o
protecţie perfectă prin asigurare.

Bunicii
Economisire pentru nepot şi în acelaşi timp oferirea unui viitor sigur.

Naşul
Pentru naşul care doreşte să-şi ajute financiar finul.
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La începutul celei de a doua zile s-a discutat despre ţeluri şi
managementul personal. Au urmat apoi cursuri despre psihologia
vânzării şi metode de extindere a echipei.
Seara s-a dat şi o petrecere pentru toţi participanţii, iar o
prezentare de modă şi o trupă românească de dans au întreţinut
voia bună şi distracţia pe ringul de dans. Bineînţeles că nu a lipsit
şi tradiţionalul Tort EPM, pe care l-a tăiat doamna Director
General Pohonţu Mariana care a sărbătorit 9 ani de activitate în
EPM.
Cea de a treia zi de curs s-a desfăşurat sub motto-ul consilierea
partenerilor de afaceri şi planificarea personală a ţelurilor. La
finalul zilei s-au înmânat şi câteva distincţii speciale care au fost
acordate personal de dl. Dir. Gen. Geist Friedrich.

În stânga, domnul Pohonţu Cozmin

Doamna Director General
Pohonţu Mariana

În stânga, doamna Pălăgeşiu Floare

Doamna Sales Manager Pălăgeşiu Floare poziţia III a primit insigna de aur EPM.
Domnul Sales Manager Pohonţu Cozmin poziţia III a primit insigna de aur EPM cu 3 briliante.
Domnul Region
Director Găvrilă
Vasile Sorin care
între timp se
numără printre
cei mai buni
lectori din cadrul
EPM şi care a
construit
o
echipă
foarte
mare în Bistriţa,
a primit la rândul
lui insigna de aur
cu 3 briliante.
Domnul Region Director Găvrilă Sorin
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Domnul Director General
Roman Niculiţă

Domnul Director General
Voicu Adrian

Domnul Director General
Culipei Valeriu

Participanţi SMT: dna.Bărbat Monica I, dna. Anicăi Camelia, dna. Haisuc Elena, dna. Pop
Mariana, dna. Cafeluţe Valentina, dna. Turdean Mirela, dl. Pohonţu Cozmin A, dna. Pălăgeșiu
Floare, dna. Tămășoi Florica, dna. Suhan Liliana, dl. Nicula Petre, dl. Mich Ioan, dl. Fulop Robert
Attila, dna. Bălăjan Elena, dna. Vinczi Iuliana, dna. Iliuţ Rodica, dna. Moloci Eugenia, dna.Petrican
Ana Maria, dna. Stejerean Reghina, dna. Marcu Rodica, dna. Dragotă Veronica;
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