Σας παραθέτουμε ένα ενδεικτικό τρόπο με τον οποίο μπορείτε να έχετε από τον δεύτερο
κιόλας μήνα της συνεργασίας μας, εισόδημα 872€ πραγματοποιώντας τις ακόλουθες
πωλήσεις:

1η ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε περίπτωση που ο συνεργάτης προωθήσει μέσα σε ένα μήνα τα ακόλουθα συμβόλαια:









Δέκα (10 ) συμβόλαια ιδιωτικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Δύο (2) συμβόλαια ασφάλισης κατοικιδίου.
Οκτώ (8) συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου
Δύο (2) συμβόλαια ασφάλισης ΜΟΤΟ.
Πέντε (5) συμβόλαια Νομικής Προστασίας
Πέντε (5) συμβόλαια προγράμματος για τον γυναικείο καρκίνο WiseAct
Τρείς (3) συνδέσεις Εναλλακτικού Παρόχου Ενέργειας ( 2 οικιακές και 1
επαγγελματική )

Τότε θα έχει επιτευχθεί ο στόχος με απολαβές:

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 871,81 €

Ακολουθεί σχετική ανάλυση.


Δέκα (10 ) συμβόλαια ιδιωτικού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.



x 18.70€ προμήθεια

έκαστο = 187€ ( με προμήθεια
20% )
Δύο (2) συμβόλαια ασφάλισης
κατοικιδίου



31,62€

προμήθεια έκαστο = 63,24€ ( με
προμήθεια 20% )
Οκτώ (8) συμβόλαια ασφάλισης
αυτοκινήτου



x

x

27€ = 216€ ( με

προμήθεια 18% )
Δύο (2) συμβόλαια ασφάλισης
ΜΟΤΟ

x

9€ = 18€ ( με

προμήθεια 18% )



Πέντε (5) συμβόλαια Νομικής Προστασίας με προμήθεια 20% :

x

o

1 ατομικό

o

2 επαγγελματικά

o

1 οικογενείας με όχημα

o

1 ιδιοκτήτη σκύλου

o

Σύνολο: 129,77€

6,58€ = 6,58€

x

50€ = 100€

x

x

18,57€ = 18,57€

4,62€ = 4,62€



Πέντε (5) συμβόλαια προγράμματος για τον γυναικείο καρκίνο WiseAct x 38,16€



προμήθεια έκαστο (με προμήθεια 20%) = 190,80€
Τρείς (3) συνδέσεις WATT & VOLT:

x

o

2 οικιακές

o

1 επαγγελματική

21€= 42€

x

25€= 25€

2η ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ομοίως μπορεί να κινηθεί και την δεύτερη χρονιά ο συνεργάτης και ακολουθώντας την ίδια
στρατηγική πωλήσεων θα έχει ως μηνιαίο κέρδος :
Μηνιαία έσοδα από πωλήσεις 1ης χρονιάς : 871,81 €
Έσοδα από μηνιαίες πωλήσεις τρέχοντος έτους : 871,81 €

ΣΥΝΟΛΟ : 1.743,62€ ΜΗΝΙΑΙΩΣ

3η ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την τρίτη χρονιά και ακλουθώντας πάλι την ίδια στρατηγική πωλήσεων θα έχει ως μηνιαίο
κέρδος :
Μηνιαία έσοδα από πωλήσεις 1ης και 2ης χρονιάς : 1.743,62 €

Έσοδα από μηνιαίες πωλήσεις τρέχοντος έτους : 871,81 €

ΣΥΝΟΛΟ : 2.615,43 € ΜΗΝΙΑΙΩΣ
Περαιτέρω ανάλυση της εξέλιξης των αμοιβών θα λαμβάνει ο εκάστοτε συνεργάτης
κατόπιν υπογραφής της πλήρους Σύμβασης Συνεργασίας με την εταιρεία μας.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της Daedalus

Daedalus Life Insurance & Reinsurance Brokers
Κηφισίας 16 & Χαλεπά 1,
Μαρούσι – 15125
Τηλ.: 2106843888 / Φαξ.: 210681288
email: info@daedaluslife.gr

