MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Zostań partnerem PZU
– otwórz własne biuro

PZU to lider na rynku ubezpieczeń.
Otwórz swój biznes z najlepszymi!

0 zł

1500

biur
w małych
i dużych
miejscowościach

za meble
i oznakowanie

zarobki
bez limitu

AGENT

0 zł

opłat
franczyzowych
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darmowy

program
szkoleniowy

materiały
reklamowe
strona www

premia do

67 000 zł
przez 2 lata

Przedsiębiorców,
którzy mają swój
pomysł na biznes
i oczekują doświadczenia
oraz profesjonalizmu
ze współpracy
z franczyzodawcą.

Agentów,
którzy obserwują trendy
rynkowe i oczekiwania
klientów, aby móc być jeszcze
bliżej nich i świadczyć usługi
na najwyższym
poziomie.

Kogo
szukamy?
Osób, które chcą
coś zmienić w swoim
życiu zawodowym,
gotowych od nowa budować
swoją firmę z pomocą najbardziej
rozpoznawalnej marki
ubezpieczeniowej
w Polsce.

Przedsiębiorców,
którzy działają
w pokrewnych branżach,
jak np. finansowej
lub motoryzacyjnej i chcą
oferować swoim klientom
szerszy pakiet usług.

Dlaczego warto
otworzyć biuro z PZU?
„Firma dostarczyła mi bezpłatnie
meble, profesjonalne oznakowanie
zewnętrzne i wewnętrzne, a także
materiały marketingowe oraz gadżety
reklamowe. Co ważne, PZU nie pobiera
żadnych opłat franczyzowych!
Korzystam z nowych technologii
i rozwijam swój biznes dzięki
dostępnym szkoleniom.
Dziś jestem właścicielem trzech biur.”
Agent PZU Hubert Żyła
hzyla.agentpzu.pl

Jak wspieramy naszych agentów?
Agenci korzystają z nowoczesnych technologii informatycznych:
Everest – ofertowanie i polisowanie, Feniks – kartoteka klienta 360 stopni,
moje.pzu.pl – narzędzie do zdalnej obsługi klienta. Wszystkie materiały
informacyjne i szkoleniowe zamieszczamy na specjalnej platformie PZU Wiem.

Wspieramy obecność agentów w internecie: tworzymy profesjonalne strony
www, wizytówki Google, oficjalne profile na Facebooku.

Na stronie agentpzu.pl wyróżniamy i doceniamy agentów. Zamieszczamy tam
wywiady, relacje z otwarć nowych placówek oraz inne interesujące informacje.

Jakie są dodatkowe korzyści?
Stworzyliśmy kompleksowy system motywacyjny.
• Program Starter – wsparcie finansowe dla osób, które debiutują w roli agentów.
• Elitarny Klub Agenta – atrakcyjne nagrody finansowe i wyjazdy zagraniczne
dla najlepszych agentów.
• ŁOFWCA Premii – system motywacyjny dla sprzedawców, którzy współpracują
z naszymi agentami.
• Obsługa na Piątkę – nagrody za spełnienie najwyższych standardów obsługi
klienta.
• Wyższe wynagrodzenie prowizyjne za prowadzenie biura.
Infolinia PZU działa 24h na dobę.
Gwarantujemy wsparcie w sprzedaży i priorytet w otrzymywaniu
kontaktów sprzedażowych.
Szkolenia, które dobrze przygotowują do zawodu.
Organizujemy bezpłatne szkolenia dla agenta i wszystkich jego sprzedawców.

Dlaczego warto nam zaufać?

Mamy największe
doświadczenie w budowaniu
sieci biur. Gwarantujemy stałą
pomoc Koordynatora i Zespołu
Sprzedaży na każdym etapie
współpracy.

Agenci otrzymują
jasne wytyczne,
jak zorganizować biuro,
a także poradnik reklamowy
i marketingowy.

Posiadamy najszerszy
wachlarz produktów.
Agenci sprzedają
ubezpieczenia majątkowe,
komunikacyjne, osobowe,
życiowe i zdrowotne.

Zapraszamy do współpracy
agent3.0@pzu.pl
agentpzu.pl

801 102 102 pzu.pl

Opłata zgodna z taryfą operatora

