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Finanse i bankowość
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Czeka nas rewolucja ubezpieczeniowa
 mówi Eliza Sakowska z firmy Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe.

ABC franczyzy

Czy w obecnych czasach należy inwestować czy oszczędzać?
Powinniśmy inwestowa ć i gromadzi ć oszczędności. W decyzjach finansowych klienci kieruj ą się przede

Umowa franczyzy

ABC własnej firmy

wszystkim bezpiecze ństwem swoim i swojej rodziny, dlatego te ż staramy się, by indywidualny projekt
rozwiązań był obarczony wywa żonym ryzykiem. Oszczędzać z pewno ścią należy i to nie tylko w trudnych
czasach. Beztrosk ą wręcz wydaje si ę myślenie o emeryturze wyłącznie ZUS czy OFE. Badania dowodz ą, że
dochód z tych źródeł może stanowi ć jedynie połow ę ostatniego wynagrodzenia. Perfect NDF stawia na

Z kraju

inwestycje; du żym powodzeniem ciesz ą się dziś produkty strukturyzowane, daj ące gwarancję, m.in. zwrotu
kapitału.
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Przegląd rynku

Doradztwo Finansowe

Handel
Art. spo żywcze i
przemysłowe
Art. dla zdrowia i
sportowe
Odzież i obuwie
Art. dziecięce
Kosmetyki, biżuteria,
upominki
Art. dla domu i ogrodu
AGD/RTV,
telekomunikacja
Stacje paliw

Usługi

Jak zmieni się w najbliższym czasie struktura rynku finansowego?
Trudno przewidzie ć, wiele zale ży od tego, jak b ędzie wygl ądał rynek pracy i nieruchomo ści, czy nast ąpi
spadek optymizmu konsument ów, etc. Z pewno ścią czeka nas rewolucja na rynku polis OC, ubezpiecze ń
zdrowotnych. Do klienta nale ży wyb ór instytucji, doradcy. Perfect NDF SA stawia na wieloletnie relacje z
klientem, poparte mo żliwością modyfikacji rozwiązań i dostosowywania oferty do zmieniaj ącej się sytuacji.
Wciąż szukamy nowych, korzystniejszych rozwiązań. Przyjęliśmy również za priorytet dywersyfikację oferty.
Jakie są perspektywy rynku ubezpieczeniowego?
Z pewno ścią dobre. Doradca finansowy to zaw ód z ogromn ą przyszłością, pod warunkiem, że b ędziemy
opierać się na długotrwałych relacjach z klientami, nie za ś na ch ęci szybkiego zysku. Naszym partnerom
gwarantujemy długoletnią współpracę i wzajemne korzyści.
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Doradzą w małych miejscowościach
Star Finance to marka funkcjonuj ąca w ramach Gold Finance, znanego ju ż na
rynku doradcy finansowego.

Lublin i Łęczna mają partnerów w finansach (20091111)
Star Finance  prezentacja systemu (20091023)
Doradztwo finansowe w Pile (20091015)
Koniec „wolnej amerykanki” (20091012)
Finance Partner w Bytomiu i Chełmie (20091007)
130 placówek w p ół roku (20090930)
Zbuntowani bankowcy (20090928)
Nowa wizualizacja, więcej placówek (20090910)
Credit House przygotowuje się na jesień (20090902)
Nowy bank dla małych przedsiębiorstw (20090805)

Skomentuj na forum

Ostatnio komentowane

Jeszcze nie ma żadnej wypowiedzi. Niech Twoja b ędzie pierwsza.
Dodaj pierwszą wypowiedź na forum do artykułu: "Czeka nas rewolucja ubezpieczeniowa".
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