
Novinky SABu

jak jsme na tom?



Vývoj počtu poradců



Vývoj obratu po měsících

12mil

6mil



Správa majetku

+272%
procentuální nárůst počtu převáděných smluv pod správu SAB 



Klíčem k udržení klienta je vyvíjet nástroje, 
které Vám a Vaší firmě efektivně pomůžou…

…k zisku

…k řízení

…k úspěchu



…k řízení



…k řízení vztahu s klientem

Pokud Vám na vztahu s klientem záleží. Co Vám vztah udrží?

Vzájemná důvěra

Pokud chcete, aby mezi Vámi a klientem byla důvěra,  
víte že se na Vás klient musí spolehnout.

Jak zajistíte spolehlivý a důvěrný vztah s klientem?
Budete o klientovi vědět vše



Musíte vědět,  
kdy končí klientovi smlouva

Musíte vědět,  
kdy jste něco nevyřešili v termínu

Musíte vědět,  
kdy nastane problém a umět ho řešit

…k řízení vztahu s klientem



Dokonce i problémy 
nyní vyřešíte bez stresu  
a v klidu.

…k řízení vztahu s klientem



…k řízení vztahu s poradcem

Pokud chcete mít neustále motivovaného poradce
pracujte s jeho aktivitou

a odměňujte ho podle toho



…k úspěchu

Klíčem k udržení klienta je vyvíjet nástroje, 
které Vám a Vaší firmě efektivně pomůžou…



…k úspěchu

Představte si, že máte 300 klientů.
100 klientů servisujete pravidelně.

 Co ale těch dalších 200?



Kampaně



Kontakty

Novák



Novák



Novák



Kampaně



Novák Jiří, Novák David

Komentář k vývoji na trzích

Vážený pane Nováku,

Jako našemu významnému klientovi Vám zasíláme další díl Komentáře k vývoji na trzích. Tentokrát za měsíc říjen.
Komentář přikládám zde:

Mojmír Urbánek
Finanční poradce

Vaše firma s.r.o.
Jungmannova 748/30
Praha 1 11000
www.abc.cz

http://www.abc.cz


…k zisku

Klíčem k udržení klienta je vyvíjet nástroje, 
které Vám a Vaší firmě efektivně pomůžou…



víte jakou máte cenu?
my Vám ji pomůžeme zjistit



Cashflow



Pomáháme řídit rizika



Pomáháme zjistit Vaše silné a slabé stránky

rozdělení provizního příjmu poradců

Poradce A Poradce B



Farmářům pomáháme udržet klienta…



• 1 z 10 klientů na prvních schůzkách odkryje celou svou 

situaci tak jak opravdu je. 
• Klient nabyde důvěry až po 5. schůzce. 
• 80% obchodů realizuje klient až na základě důvěry a 

pravidelného kontaktu.



• pro poradce a majitele firem 
• každá firma má svůj myDOCK 
• vlastní kultura, vlastní pravidla 
• 120 modulů na míru 
• 8 let vývoje

• pro klienty 
• každá firma má svůj myPLANN 
• vlastní kultura, vlastní pravidla 
• připravujeme moduly na míru 
• jde s dobou



myPLANN

ABC.myplann.cz



myPLANN

• přístup bude dávat poradce 
• chat 
• intervence 
• nástroj Vás pro správu vztahů s klientem





vnitřek



Detail portfolia - aktuální hodnota majetku



rok 2016, rok pojištění



Děkujeme, že se můžeme starat


