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پیام نوروزی
مدیرعامل
بارالها ،رتنم سعادت و سالمت ی کایک بندگانت را رد لحظه یا مقلب

القلوب واالبصار رب زبانمان جاری ساز

میم
لم
نت میالد با سعادت مولی ا وحدین حضرت علی (ع) رد آغازین

روزاهی سال جدید و صدیقه کبری حضرت افطمه زرها (س) رد روز اهی

ته
استقبال از بهار طبیعت را همراه با نیت آغاز سال  1397تقدیم تمامی
هم کارانم و خانواده مکرمشان رد سراسر کشور می نمایم.

کسب رتبه اول بیمهآسیا رد گروه موسسات بیمهای صد شرکت ربرت کشور

ربای چهارمین سال متوالی ،تاللوی لبخند شورآفرین دانش آموزان مدا رس

مناطق محروم کشور پس ازاختصاص زهینه هدا یای سال 1397هب فعالیتاهی
آموزشی مناطق محروم کشورربای دومین سال متوالی و ن گاه امیدواراهن

خانواده جانباخت گان حادهث معدن زمستان یورت آزاد شهر را رد گرو همراهی و

مح
فه
هم گامی سهامدا ران یم،هیات مدریه ترم ،مدریان مدرب ،کارکنان رپتالش و
نمایندگان وافدار دانسته و امیدآن دارم با تدبیر و دیدگانی رپفروغ رد سال نو،

تحس
سر افرازی و تدا وم موفقیت اهی ین ربانگیز خانواده زبرگ بیمهآسیا رب

اترک صنعت بیمه کشوررا نظاره گر باشیم.

ارباهیم کاردگر
انیب رئیس هیات مدریه و مدری عامل

شعبههای کشيک نوروزی

بيمهآسيا در سراسر کشور
ادارههاي صدور و خسارت بيمههاي اتومبيل ،درمان و
شعبههای منتخب بيمهآسيا درتهران و 46مرکز استان و
شهرستان ،روزهای  29اسفند سال1396و دوم ،سوم و
چهارم فروردين ماه سال جديد از ساعت  8تا  13آماده
ارائه خدمات بيمهاي هستند.
روابطعمومي بيمهآسيا در اطالعیهای با تبريک فرا رسيدن سال نو و
تاکيد بر ارائه خدمات بيمهاي شایسته به هموطنان گرامي اعالم کرد:
ادارههاي صدور و خسارت اتومبيل مرکز (خيابان طالقاني ،نرسيده به
تقاطع قرني) ،شعبه انقالب (خیابان آزادی ،بعد از میدان انقالب) برای
صدور بیمهنامه اتومبیل ،اداره خسارت شمال تهران (پارک سوار بيهقي)
برای پرداخت خسارت اتومبیل و اداره صدور بيمههاي درمان تهران
(خيابان طالقاني ،تقاطع قرني) براي صدور بيمهنامه مسافرين عازم به
خارج از کشور و صدور معرفينامه بيمارستاني براي بيماران متقاضي
بستري شدن در بيمارستانهاي طرف قرارداد بيمهآسيا ،روزهای 29
اسفند ماه سال جاري و دوم ،سوم و چهارم فروردين ماه سال جديد از
ساعت  8تا  13فعال هستند.
این اطالعيه با اشاره به ارائه خدمات بيمهاي به منظور تسهيل در
امور مسافران نوروزي ميافزايد :همچنين ادارههاي صدور و خسارت
بيمههاي اتومبيل و درمان بيمهآسيا در شهرهاي آبادان ،آستارا ،آمل،
اراک ،اردبيل ،اروميه ،اصفهان ،انزلي ،اهواز ،ايالم ،بابل ،بجنورد،
بروجرد ،بندرعباس ،بوشهر ،بيرجند ،تبريز ،تربت حيدريه ،تنکابن،
چالوس ،خرمآباد ،رشت ،زاهدان ،زنجان ،ساری ،سبزوار ،سمنان ،سنندج،
شاهرود ،شهرکرد ،شيراز ،قائم شهر ،قزوين ،قم ،کاشان ،کرج (مرکزي
وخسارت) ،کرمان ،کرمانشاه ،گرگان ،گنبد ،الهيجان ،مشهد ،نيشابور،
ياسوج ،همدان و يزد ،روزهای  29اسفند سال 1396و دوم ،سوم و
چهارم فروردين ماه سال  1397از ساعت  8تا  13آماده ارائه خدمات
بيمهاي به هموطنان گرامي ميباشند.

بیمهآسیا در سال 1396
تدبیر در امور و امید به آینده ،تبلور نگاه هوشمندانه خانواده بزرگ بیمه آسیا همگام و همراه با اقتصاد مقاومتی در سال ،1396
صفحهای افتخارآفرین بر تاریخ پنجاه و هشت ساله بزرگترین بیمه خصوصی کشور افزوده است.

مرور اهم اقدامات انجام شده در سال  1396با نگاه امیدوارانه به تحقق اهداف تعیین شده و رویکرد ارتقای کمی و کیفی فعالیتها در
بخشهای مختلف فرصتی گرانقدر برای همدلی و همراهی هیأتمدیره ،مدیران و کارکنان در جهت تداوم موفقیتهای تحسینبرانگیز
بیمهآسیا در سال آینده خواهد بود.

▌ ▌تقـدیــر صـنـدوق تـامـیـن
خسارتهای بدنی از بیمهآسیا

بیمهآسیـا در خصوص ایفای تعهدات مربوط به
بندهای «الف» و «ب» صندوق تامین خسارتهای
بدنی موضوع ماده  24قانون بیمه اجباری خسـارت
وارده به شخص ثالث ،مورد تقدیـر صندوق تامین
خسارتهای بدنی قرار گرفت.
▌ ▌دیـدار مـدیرعـامل با اعضـای
انجمن خبرنگاران بیمه

نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل ،طی نشستی
صمیمی با اعضای انجمن خبرنگاران بیمه ،به بیان
پارهای از مشکالت صنعت بیمه در ایران پرداخت.
▌ ▌نمازگـزاران عیـد سعیـد فطر
و زائران حرم مطهر امام خمینی
(ره) تحت پوشش بیمهآسیا

بیمهآسیا نمازگزاران عید سعید فطر را تحت
پوشش بیمه حوادث گروهی و زائران حرم مطهر
امام خمینی (ره) را تحت پوشش بیمههای عمر،
حوادث و مسئولیت قرار داد.
▌ ▌پـرداخت خسـارت معدنکاران
زمستان یورت

بیمـهآسیـا در چهـار مرحلـه پـرداخت خسارت
حـادثـه معدن زمستـان یـورت آزادشهـر مبلغ
 90میـلیـارد و  3میـلیـون ریـال به  43خـانواده
معدنکار جانباخته در این حادثه پرداخت کرد.
▌ ▌فدراسـیـون کـوهـنـوردی و
صعـودهـای ورزشـی تحـت
پوشش بیمهآسیا

بیمهآسیا و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای
ورزشی جمهوری اسالمی ایران ،قرارداد بیمه
مسئولیتمدنیبرگزارکنندگانبرنامههایکوهنوردی
و صعودهای ورزشی در قبال استفادهکنندگان را امضاء
کردند.
▌ ▌پرداخـت خسارت  650میلیارد
ریالی شرکت کروز

بيمهآسيا به شرکت کروز ،مبلغ  650ميليارد ريال
خسارت پرداخت کرد.
▌ ▌حضـور بيمهآسيـا در دهمـین
نمـايشـگاه بينالمـللي بورس،
بانک و بيمه

بيمهآسيا در دهمين نمايشگاه بينالمللي بورس،
بانکوبيمهکهدرمرکزنمایشگاههایبینالمللیتهران
برگزار شد ،با حضوری فعال به ارائه خدمات بیمهای و
مشاورهای در حوزه صنعت بیمه کشور پرداخت.
▌ ▌حضوربيمهآسيـا در بیسـت و
دومیـن نمـايشگاه بيـنالمللي
نفت،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
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مدیران و کارشناسان بیمههای مهندسی و
ریسکهای متنوع و روابط عمومی بیمهآسیا در غرفه
اختصاصی شرکت ،در طول برگزاری نمایشگاه که
در مرکز نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد،
خدمات بیمهای و مشاورهای درخصوص پوششهای
بیمهای تأسیسات و محصوالت حوزه نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی ارائه دادند.

▌ ▌بـرگــزاری گـردهـمـــایـی
کارشناسان بیمههای درمان

گردهـمـایی کارشـناسان بیمـههای درمان با
رویکرد نظارت و با حضـور مدیرعامل ،اعضای
هیـأتمدیره ،معاونیـن و مشاورین مدیرعامل،
مدیران ،معاونین صدور و خسـارت و کارشناسان
بیمههای درمان شعب سراسر کشور طی دو روز
در مشهد مقدس برگزار شد.
▌ ▌سررسیـد هـوشمند اختصاصی
سال  1396بیمهآسیا

سـررسیـد هوشمنـد اختصـاصی سال 1396
بیمـهآسیـا (اندروید) با تـوجه به اختصـاص
هزینههای تهیه سررسیدهای چاپی سال 1396
و هدایای تبلیغاتی به فعالیتهای آموزشی مناطق
محروم کشور ،طراحی شد.
▌ ▌گردهمـایی مـدیران ،رؤسـای
شعب و استانها

گردهمایی مدیران ،رؤسای شعب و استانهای
بیمهآسیا با حضور مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره،
معاونان ،مشاوران ،مدیران و رؤسای شعب سراسر
کشور در شیراز برگزار شد.
▌ ▌برگـزاری سـومین گردهمـایی
ساالنه راهکارهای توسعه فروش
بیمههای جامع عمر و پسانداز

سومیـن گردهمـایی ساالنه راهکارهای توسعه
فروش بیمههای جامع عمر و پسانداز با رویکرد
توانمندسازی شبکه فروش ،با حضور مدیرعامل،
معـاونیـن مـدیرعامل ،مـدیران ،رؤسـای شعب
استانی ،رؤسـای شعـب سراسر کشور ،منتخبین
شبکه فروش تهران و استانهای کشور ،کارکنان
و نماینـدگان رشتـه بیمـههای عمر و پسانداز
برگزار شد.
▌ ▌برگـزاری مجمع عمومی عادی
سالیانه بیمهآسیا و تقسیم 70
ریال سود

مجمع عمومي عادي ساليانه بيمهآسيا با حضور92
درصد سهامداران ،مديرعامل و اعضاي هيأتمديره
بیمهآسیا ،نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي،
بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،سازمان بورس
و اوراق بهادار و سازمان حسابرسي تیرماه سال 1396
برگزار ،صورتهاي مالي سال  1395اين شرکت به
تصويب رسيد و مبلغ  70ریال سود بین سهامداران
تقسیم شد.
▌ ▌پرداخـت خسـارت  90میلیارد
ریالی

بیمهآسیا خسارت  90میلیارد ریالی برج طاووس
را پرداخت کرد.
▌ ▌برگـزاری گردهمایی مسئولین
پذیرش بیمارستانهای طرف
قرارداد

گردهمایی مسئولین پذیرش بیمارستانهای
طرف قـرارداد بیمـهآسیا با محـوریت صـدور
معرفینامه آنالین (سامانه صماد) برگزار شد.

▌ ▌تاییـد سطح یک توانگری مالی
بیمه آسیا

بیمه مـرکـزی جمهـوری اسالمی ایران سطح
یک توانگری مالی سال  1396بیمهآسیا را بر
اساس ارقام صورتهای مالی  1395تایید کرد.
▌ ▌آغـاز به کار نمایندگان ممتاز
بیمههـای عمـر و پـسانـداز
بیمهآسیا

نمـاینـدگان ممـتـاز فـروش بیمههای عمر و
پـسانداز بیمـهآسیا ،براساس طرحی مبتکرانه و
مهندسی مجدد شبکه فروش بیمههای زندگی،
فعالیت خود را آغاز کردند.
▌ ▌برگـزاری نشسـت مـدیران
مراکز خدمات حوزههای علمیه

نشست مدیران مراکز خدمات حوزههای علمیه
و مدیران استانی با رویکرد توسعه و ارتقای سطح
تعامل و ارائه خدمات نوین و روزآمد با میزبانی
مرکز خدمات حوزههای علمیه در مشهد مقدس
برگزار شد.
▌ ▌خبـرنگـاران تحـت پـوشـش
بیمهآسیا

بيمهآسيا براي یازدهمین سال متوالي خبرنگاران
حوزه بيمه رسانههاي جمعي کشور را تحت پوشش
بيمه حوادث گروهي قرار داد.
▌ ▌تـقــدیــر بیمـهآسـیـــا از
دانشآموختگان دانشگاه آزاد

بیمـهآسـیـا در تـداوم مشـارکـت و حمـایت
از فـعـالیــتهای فـرهـنـگی ـ آمـوزشـی ،از
دانشآموختگان رشته مهندسی صنایع دانشگاه
آزاد واحد شمال تهران تقدیر کرد.
▌ ▌برگـزاری چهـارمین نشسـت
هماندیشـی دبیـران شـورای
امر به معـروف و نهی از منکر
شرکتهای بیمه خصوصی

چهارمین نشست هماندیشی دبیران شورای امر به
معروف و نهی از منکر شرکتهای بیمه خصوصی با
حضور نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا
در دفتر مدیریت عامل برگزار شد.
▌ ▌درجهبندی نمایندگان بیمهآسیا

حسینی ،معاون بازاریابی و شبکه فروش ضمن
تأکیـد بر عملیات درجـهبندی نمایندگان حقیقی
و حقـوقی بیمهآسیـا به صـورت سالیانه از پایان
درجهبندی نمایندگان بیمهآسیا بر مبنای عملکرد
سال  1395خبر داد.
▌ ▌بیمهنامـه  1439عتبـات عالیات
بیمهآسیا

بیمهآسیا ،بیمـهنامه  1439عتبات عالیات را در
قالب  16طرح ارائه میدهد.
▌ ▌حضور بيمهآسيا در هفدهمین
نمايشگـاه بينالمللـي صنعـت
ساختمان

کارشناسان بيمهآسيا در هفدهمین نمايشگاه
بينالمللي صنعت ساختمان در غرفه اختصاصی
خـود به ارائـه خـدمات بیمـهای و مشـاورهای
درخـصوص پوشـشهای بیمـهای به ویـژه حوزه
ساختمان پرداختند.
▌ ▌بیمهآسیـا در منـاطق محروم
نوشتافزار توزیع کرد

بیمهآسیا همزمان با آغاز سال تحصیلی ،1396
اقدام به تـوزیع نوشـتافزار در مـدارس مناطق
محروم کشور کرد.

▌ ▌برگـزاری دومیـن گـردهمایی
رابطـیـن مـراکـز خـدمـات
حوزههای علمیه سراسر کشور

دومیـن گردهمـایی رابطـین مراکز خـدمات
حوزههـای علمیـه سراسر کشور با رویکرد دانش
افزایی در جهت بهبود ارائه خدمات و فرآیندها ،با
حضور اعضای هیاتمدیره و معاونین مدیرعامل
بیمهآسیا و مدیران مرکز خدمات حوزههای علمیه
سراسر کشور ،در شهر مقدس مشهد برگزار شد.
▌ ▌برگـزاری مجمـع فوقالعاده و
عـادی انجمـن صنفی کارکنان
بیمهآسیا

مجمع نوبت دوم فـوقالعاده و عـادی سالیانه
انجمـن صنفـی کـارکنان بیمهآسیا با هماهنگی
و نظارت وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی در
سالن اجتماعات ساختمان شماره یک بیمهآسیا
برگزار شد.
▌ ▌اهـدای جـوایز به بیمـهگذاران
جشنواره فروش بیمههای عمر
و پسانداز

شعـب بیمهآسیـا در استـانهای آذربایجـان
غـربی ،آذربایجـان شرقی ،قم ،خراسان جنوبی،
خراسـان شمـالی ،خـراسان رضـوی ،مازندران،
فارس ،زنجان ،اصفهان ،البرز و یزد طی مراسم
قرعهکشـی یک عـدد سکه تـمام بهار آزادی
و لوحتقدیر به بیمهگذاران برنده و خوششانس
خود در مسابقات فروش بیمههای عمر و پسانداز
اهدا نمودند.
▌ ▌برگـزاری مجمع عمومي عادي
ساليـانه به طـور فـوقالعـاده
بيمهآسيا

مجمع عمومي عادي ساليانه به طور فوقالعاده
بیمهآسیـا با حضـور  91/5درصد سهامداران،
مـديرعـامل و اعضـاي هيـأتمديره بیمـهآسیا،
نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي ،بيمه
مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،سازمان بورس
و اوراق بهادار و سازمان حسابرسي برگزار و
عضو جدید هیأتمدیره بیمهآسیا انتخاب شد.
▌ ▌حضـور بیمـهآسیا در نمایشگاه
بینالمللی الکامپ

بيمهآسيا در بیست و سومین نمايشگاه بينالمللي
الکامپ که در مرکز نمایشگاههای بینالمللی تهران
برگزار شد ،به ارائه خدمات بیمهای و مشاورهای
درخصوص پوششهای بیمهای و فناوری اطالعات
پرداخت.
▌ ▌درخشش مقاالت بیمهآسیا در
همایش بیمه و توسعه

در بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه
 9مقاله از سوی کارشناسان بیمهآسیا پذیرفته و مقاله
«شناسایی و ارزیابی ریسکهای بیمه مهندسی
پروژههای صنعت نفت و گاز» به عنوان مقاله برتر
انتخاب شد.
▌ ▌حضـور بيمهآسيـا در چهارمین
نمایشـگاه بینالمللـی بـورس،
بانـک ،بیمـه و خصوصیسازی
جزیره کیش

بیمهآسیـا در چهـارمین نمـایشگاه بینالمللی
بورس ،بانک ،بیمـه و خصوصـیسازی و نهمین
نمـایشـگاه معرفی فرصـتهای سـرمایـهگذاری
کشـور که در مـحـل بـرگـزاری نمایشـگاههای
بینالمللی جزیره کیش برگزار شد ،حضوری فعال
داشت.

ویژهنامهنوروزیبیمهآسیا
سـال 1396
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▌ ▌حمایت بيمهآسيا از نمایشگاه
پژوهش ،فناوری و فن بازار

حمایت و حضور بیمهآسیا به عنوان بزرگترین
بیمه خصوصی کشور و حائز رتبه اول در گروه
مؤسسات بیمهای یکصد شرکت برتر کشور در
نمایشگاه ،فرصت مغتنمی برای گفت و گو و تعامل
صنعت بیمه و حوزه پژوهش ،فناوری و فن بازار بود.
▌ ▌بـرگـزاری کـارگـاه آمـوزشی
بیمههای مهندسی

کارگاه آموزشی دو روزه بیمههای مهندسی با
حضور اعضای هیأتمدیره ،معاونان ،مشاوران،
مدیران ،معاونان فروش و کارشناسان شعب
سراسر کشور در سالن اجتماعات ساختمان شماره
یک بیمهآسیا برگزار شد.
▌ ▌تفاهمنامه بیمه آسیا و سازمان
منطقه آزاد ارس

بیمهآسیا و سازمان منطقه آزاد ارس ،تفاهمنامه
همکاری درخصوص ارائه خدمات بیمهای امضا
کردند.
▌ ▌حضور فعال بیمهآسیا در مناطق
زلزلهزده غرب کشور

در پی وقوع زمین لرزه در استان کرمانشاه ،ستاد
ویژه امدادرسانی و ارزیابی خسارت واحدهای
آسیبدیده زلزله ،در بیمهآسیا تشکیل شد و مدیر
و کارشناسان بیمههای آتشسوزی برای ارزیابی
خسارات وارده درمناطق زلزلهزده حضور یافتند.
▌ ▌افتتاح شعبه شهید لشگری

شعبه شهید لشگری (وردآورد بیمهآسیا) ،افتتاح
شد و خدمات و پرداخت خسارت به زیاندیدگان
بیمههای اتومبیل را آغاز نمود.

نام نشريه :
آسيا

صاحب امتیاز:

شركت سهامي بيمه آسيا

مدیرمسئول و سردبیر:
محمود افشاري

تحریریه:

محمدمظفرخرمي
حمیدرضافضلعلی ،اصغرابوترابي
سعيد نجفي ،آرزو قدیانی
طاهره ستاري ،آرزو صالحي

صفحه آرایی:

▌ ▌پرداخـت بیش از پنج میلیارد
ریال خسارت به شرکت روان
گستران صنعت آرین

بیمهآسیا خسارت پنج میلیارد و هشتصد و
هفتاد و نه میلیون ریالی شرکت روان گستران
صنعت آرین را که دچار حادثه آتشسوزی شده
بود پرداخت کرد.
▌ ▌توزیع نوشتافزار در مدارس
مناطق زلزلهزده

اداره انتشارات

لیتوگرافی:
جوهري

چاپ:

فروغ دانش

نشانی:

تهران،خيابانطالقاني
تقاطعقرني،ساختمانشماره94
روابطعموميبيمهآسيا

تلفن:

 7ـ 88900076

نمابر:

88900078

پستالکترونیک:

pr@bimehasia.ir

نشانی سایت:

www.bimehasia.ir

تلگرام:

@asiabimeh
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بیمهآسیا با اختصاص هزینه چاپ و توزیع
سررسـیـد سـال  1396به تهیـه نوشـتافزار و
کمـکهـای انسـاندوستـانه در مـدارس مناطق
زلـزلهزده سـر پل ذهـاب ،ازگله ،جـوانمرد و
گیالنغرب نوشتافزار توزیع کرد.
▌ ▌به روزرسـانی نـرمافزار آسیا
همراه

▌ ▌حضور بيمهآسيا در چهاردهمین
نمایشگـاه بینالمللی انرژی در
جزیره کیش

بیمهآسیا در چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی انرژی
که در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی جزیره
کیش برگزار شد ،حضوری فعال داشت.
▌ ▌بـرگـزاری دومیـن جشنـواره
فروش بیمههای جـامع عمر و
پسانداز

دومین جشنواره فروش بیمههای جامع عمر
و پسانداز و جامع مهر آسیا از  12بهمن ماه سال
 1396و همزمان با سالگرد ورود تاریخی حضرت امام
خمینی (ره) به ایران تا  12فروردین ماه سال 1397
همزمان با روز جمهوری اسالمی در سراسر کشور
آغاز شد.
▌ ▌رونمــایی از قـرآن اهــدایی
بیمهآسیا

مراسم رونمایی از  6000جلد قرآن کریم در
استان مرکزی با حضور مدیرعامل و هیأت همراه
برگزار شد.

▌ ▌بهرهبـرداری از مراکز رفاهی و
ورزشیبیمهآسیا

همزمان با گرامیداشت ایاما ...دهه فجر مراکز
رفاهی و ورزشی بیمهآسیا در مشهد مقدس،
بابلسر و تهران مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
▌ ▌راهانـدازی نرمافـزار داشبورد
مدیریتیبیمهآسیا

نرمافزار داشبورد مدیریتی بیمهآسیا با محوریت
معاونت بازاریابی و شبکه فروش در کلیه شعب
بیمهآسیا در سراسر کشور راهاندازی شد.
▌ ▌بـیـمـهآسـیـا رتبـه اول گـروه
موسسات بیمهای را کسب کرد

بیمهآسیا برای چهارمین سال متوالی ،رتبه اول
گروه موسسات بیمهای شرکتهای برتر ایران را
کسب کرد.
▌ ▌بیمهآسیا هزینه چاپ سررسید
را به نوشتافزار اختصاص داد

بیمهآسیا برای دومین سال متوالی هزینه چاپ و
توزیع سررسید را به تهیه نوشتافزار برای توزیع در
مدارس مناطق محروم کشور اختصاص داد.
▌ ▌چاپ بروشورهای بیمهای

بروشورهای10گانه رشتههای مختلف بیمهای
به تعداد یک میلیون برگ به روزرسانی ،نظارت،
چاپ و در شعب و شبکه فروش سراسر کشور
توزیع شدند.
▌ ▌چاپ تقویم رومیزی

نرمافزار آسیا همراه ویژه تلفنهای همراه با
سیستم عامل اندروید به روزرسانی شد.

 20هزار تقویم رومیزی سال  1397طراحی،
نظارت ،چاپ و در سراسر کشور توزیع شدند.

▌ ▌اجرای طـرح استعدادیابی در
بیمهآسیا

▌ ▌برگزاری کمپینهای تبلیغاتی و
اطالعرسانی

حسین حسینی ،معاون بازاریابی و شبکه فروش
از اجرای طرح استعدادیابی به عنوان یکی از
زیر سیستمهای مدیریت استعداد ،با طراحی 38
شاخص در چهار بعد اصلی در استانهای سراسر
کشور خبر داد.

کـمپیـنهـای تـبلیـغـاتی و اطـالعرسـانی با
موضوعات سالگرد تأسیس روز بیمه ،رتبه اولی
گروه موسسات بیمهای یکصد شرکت برتر کشور
برای چهارمین سال متوالی و دومین جشنواره
فروش بیمههای جامع عمر و پسانداز بیمه ُآسیا
برگزار شد.

