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Προς
Όλους τους συνεργάτες

Αγαπητοί συνεργάτες,

Θέμα: Νέα Ενέργεια MARKETING για τη στήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας

«ΔΙΠΛΟ ΚΕΡΔΟΣ» για τους πελάτες
Με χαρά σας ανακοινώνουμε πως ξεκινά νέα ενέργεια marketing,
προσαρμοσμένη κατά το δυνατόν στο νέο οικονομικό περιβάλλον,
με σκοπό την ενδυνάμωση της παραγωγικής δραστηριότητας και
την προώθηση διασταυρούμενων πωλήσεων.

Περιγραφή ενέργειας
Εντός των προσεχών ημερών, πελάτες της εταιρείας μας θα λάβουν μαζί με την βεβαίωση
ασφαλίστρων για την εφορία, σχετικό έντυπο που θα τους προτρέπει να αγοράσουν το πρόγραμμα
εξωνοσοκομειακής φροντίδας Safe Life Care με έκπτωση 15%, εξασφαλίζοντας συγχρόνως έκπτωση
5% στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου τους (Ε.Ι.Χ.), για ένα χρόνο.
Προϋπόθεση για την παροχή έκπτωσης 5% στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου είναι η αγορά του
προγράμματος Safe Life Care.
Πώς και έως πότε;
α. Για το Safe Life Care: Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά του Safe Life Care γίνεται
 μέσω του ασφαλιστικού συμβούλου του πελάτη ή
 τηλεφωνικά στο CRC στα τηλέφωνα 210 3295111 και 800 11 93800 έως 15/5/2012. To CRC,
στη συνέχεια, θα ενημερώνει τον ασφαλιστή.
β. Για το αυτοκίνητο: Η μεταφορά συμβολαίου αυτοκινήτου από άλλη εταιρεία θα γίνεται αποδεκτή
με τους όρους της προσφοράς έως 31/12/2012.
Τόσο στην αίτηση Safe Life Care όσο και στην αίτηση ασφάλισης αυτοκινήτου, θα πρέπει να
συμπληρώνεται ο κωδικός της ενέργειας “dm1/2012”.
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τη νέα αίτηση Safe Life Care, σχεδιασμένη γι’ αυτήν ειδικά την
ενέργεια.
Εάν υπάρχει ήδη ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου θα πρέπει να συμπληρώνεται ο αριθμός του
και ο αριθμός κυκλοφορίας στην αίτηση Safe Life Care. Εάν δεν υπάρχει, θα πρέπει να
συμπληρώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας.
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Πελάτης που έχει ήδη συμβόλαιο Safe Life Care
Εφόσον το συμβόλαιο Safe Life Care λήγει έως 15/5/2012 δικαιούται την έκπτωση 15% στην
ανανέωση και συγχρόνως 5% στην ασφάλιση του αυτοκινήτου του, εάν η ασφάλιση αυτή γίνει έως
31/12/2012.
Θα πρέπει να συμπληρώσει τη νέα αίτηση Safe Life Care, έως 15/5/2012 σημειώνοντας:
 τον κωδικό της ενέργειας «dm1/2012»,
 “συνέχεια συμβολαίου Safe Life Care Νο. ………..” για να μην ισχύσει η 2μηνη περίοδος
αναμονής
 τον αριθμό κυκλοφορίας του υπό ασφάλιση αυτοκινήτου και τον αριθμό συμβολαίου αν είναι
ήδη ασφαλισμένο στην εταιρεία μας.
Πελάτης με ασφάλιση αυτοκινήτου σε άλλη εταιρεία
Δικαιούται τις εκπτώσεις, αρκεί να κάνει αίτηση Safe Life Care έως 15/5/2012 και αίτηση ασφάλισης
αυτοκινήτου έως 31/12/2012. Στην αίτηση Safe Life Care πρέπει να δηλώσει:
 τον κωδικό της ενέργειας «dm1/2012»,
 τον αριθμό κυκλοφορίας του υπό ασφάλιση αυτοκινήτου και
 την ημερομηνία λήξης της εν ισχύει ασφάλισης αυτοκινήτου.
Πελάτης με ασφάλιση αυτοκινήτου στην εταιρεία μας
Δικαιούται τις εκπτώσεις, αρκεί να κάνει αίτηση Safe Life Care έως 15/5/2012, στην οποία πρέπει να
δηλώσει:
 τον κωδικό της ενέργειας «dm1/2012»
 τον αριθμό κυκλοφορίας του ασφαλισμένου αυτοκινήτου του και τον αριθμό συμβολαίου
του. Στην ανανέωση του ασφαλιστήριου αυτοκινήτου θα υπολογιστεί αυτόματα η έκπτωση
5%.
Εάν ο πελάτης δεν έχει αυτοκίνητο και ενδιαφέρεται να αγοράσει το Safe Life Care;
Δικαιούται την έκπτωση, αρκεί να κάνει αίτηση Safe Life Care έως 15/5/2012 στην οποία θα
αναγράφει τον κωδικό της ενέργειας «dm1/2012»
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της ενέργειας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για οποιοδήποτε πρόβλημα
προκύψει στα παρακάτω e-mails: athanasakiv@groupama-phoenix.com & vogiatzakie@groupamaphoenix.com
Η περιγραφή και τα υποστηρικτικά έντυπα είναι αναρτημένα και στο www.sigouradiplasas.gr
Με την πεποίθηση πως η κινητοποίηση όλων μας και κυρίως η δική σας ενεργή συμμετοχή με άμεση
επικοινωνία με τους πελάτες, θα εξασφαλίσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, παραμένουμε στη
διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Μουζάκης
Διευθυντής Τομέα Marketing

Αιμιλία Βογιατζάκη
Προϊσταμένη Τμήματος Trade Marketing

Συν/να: Επιστολή «Διπλό κέρδος»
Νέα αίτηση ασφάλισης Safe Life Care
Κοιν.: Κ. Χρ. Κάτσιο, Εμπορικό Δ/ντή
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