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Kilka słów o Kompendium Treco / korzyści z zakupu:
Kompendium
współpracować

jako
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adresowane

trenerzy

zewnętrzni

jest
z

do

Trenerów,

firmami

branży

którzy

zamierzają

finansowej

(banki,

ubezpieczenia). Rozwój agentów ubezpieczeniowych i doradców klientów obejmuje wiele
działań wymagających ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zakresie profesjonalizmu oraz
efektywności.
Chociaż nieraz mam wrażenie, że szkolenia bardziej przydałyby się Klientom –
aktualnym i potencjalnym. Mieliby wiedzę o tym, czego potrzebują (często trzeba tę
potrzebę rozbudzić i uświadomić). Znaliby oni swoje oczekiwania i możliwości
zaspokojenia potrzeb produktami lub usługami finansowymi. Może nie mieliby wtedy tak
częstego poczucia oszukania lub rozczarowania, nie zawsze słusznego, a często
wynikającego
z nieznajomości produktu, który kupili.
Wyzwaniem dla Trenera w kształceniu najlepszych pracowników firm branży
finansowej jest znalezienie równowagi pomiędzy przeszłością i przyszłością. Trener musi
wykazać odwagę, by zaprzestać nauczania tego, co już nie działa oraz pewność, która
pozwoli nauczać tego, co zadziała w przyszłości. Do sprostania tym oczekiwaniom
potrzebna jest wiedza, którą „w pigułce” można znaleźć w Kompendium Treco.
Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mogą okazać się pomocne
w identyfikacji i analizie potrzeb szkoleniowych, w metodycznym budowaniu programu
szkoleniowego oraz prowadzeniu szkoleń.
W Kompendium Treco poświęcono sporo uwagi kompetencjom menedżerów.
Odgrywają oni bowiem wielką rolę w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi. Pomagają
Trenerom
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w kształtowaniu nawyków, a to z kolei wzmacnia efekty szkolenia dając Trenerom
satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.
Spis treści:
1. Charakterystyka i specyfika produktu finansowego i usługi - istotna dla sprzedaży
bezpośredniej w bankach i firmach ubezpieczeniowych
2. Potrzeby klienta instytucji finansowo-ubezpieczeniowej
3. Specyfika

pracy

agentów,

doradców

klienta,

pracowników

mobilnych

i stacjonarnych
4. Szkolenia pracowników branży finansowo-ubezpieczeniowej
5. Analiza potrzeb szkoleniowych
6. Analiza potrzeb szkoleniowych, a kompetencje zawodowe
7. Projektowanie programu szkolenia
8. Typowe kompetencje dla stanowisk menadżerskich w firmie finansowej
9. Podsumowanie, czyli „Jak powinno być po szkoleniu?”
10. Tematy

szkoleń,

którymi

mogą

zainteresować

się

firmy

finansowo-

ubezpieczeniowe
11. Wyrażenia i zwroty funkcjonujące w branży
12. Moje subiektywne przemyślenia
Tabele

kompetencji

(Zarządzanie

wynikiem,

Rekrutacja,

Perswazja,

Coaching,

Planowanie, Orientacja na klienta).
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