Al darrere d
 ’un emprenedor d’èxit
sempre hi ha un gran pla
I tu, tens un pla?

El pla d’Assegurances Catalana Occident
t'ajuda a tenir una professió amb present
i amb un futur assegurat

Un programa e xclusiu per a 
emprenedors de debò

-- En la fase de formació inicial adquiriràs els coneixements,
tècnics i sobre productes, que t'acreditaran com a agent exclusiu 
d'Assegurances Catalana Occident.

El Programa d'Establiment 
d'Agents Professionals de Catalana
Occident és pioner en el sector 
assegurador i és reconegut pel seu prestigi
i qualitat professional excel·lent
en el desenvolupament dels agents.

-- En el teu desenvolupament com a agent exclusiu aniràs creant el teu propi
negoci amb tot l'ajut que et calgui.
-- El creixement permanent del teu negoci continua a
l'oficina d'agència i el seu desenvolupament empresarial.

Si vols assegurar-te
el futur forma part
de la nostra xarxa comercial

Què has de tenir per incorporar-te
al programa?

A Catalana Occident pensem en el teu futur
i creiem que el teu aprenentatge pot ser el
començament d'una carrera d'èxit amb nosaltres.
No t'oferim pas que siguis un venedor
d'assegurances. Volem que siguis un
assessor professional d'assegurances.
Per aconseguir-ho posem a la teva disposició
el pla més sòlid del sector.

• Formació universitària o comercial.
• Iniciativa emprenedora.
• Capacitat de comunicació i organització.
• Aptitud per establir relacions comercials.
• Interès per la gestió d'un negoci.
• Experiència o disposició a treballar
per objectius.
• Ambició de desenvolupament econòmic
i professional.

Si tens inquietuds i ganes de treballar,
aquesta és la teva oportunitat.

El pla és l'estratègia formativa,
econòmica i humana que hem preparat
perquè arribis a l'èxit professional
• Programa de formació continuat individualitzat
sobre productes, tècniques comercials i de gestió.
• Combinem la formació online amb la presencial,
atès que disposem de campus de formació.
• Entrenament i supervisió
des del primer dia. Un equip de persones
t’acompanyaran i t’ajudaran a aconseguir les fites.
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• Suport econòmic durant set anys. Dissenyat per
consolidar el teu nivell d’ingressos.

