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 האם אתה הוא סוכן הביטוח של השנה?
האם זו את?

סוכנים וסוכנות יקרים, 

עדיף בשיתוף לשכת סוכני הביטוח מוקירים את פועלו של הסוכן העצמאי ובוחרים את סוכן הביטוח של השנה  
על פי פרמטרים מקצועיים. מכל אחד ממחוזות הלשכה ייבחר סוכן מצטיין אחד.

טקס חלוקת האותות יתקיים במסגרת יום הדיונים של ועידת עדיף ב-9 בדצמבר באווניו, קריית שדה התעופה. 

מקבלי אותות סוכן השנה ייבחרו על ידי ועדה מקצועית הכוללת את הנציגים הבאים: 
 עופר נוריאל, עורך ראשי, עדיף

 אודי כץ, לשעבר נשיא לשכת סוכני הביטוח
 ד”ר זיו רייך, דיקאן בית הספר לביטוח, המכללה האקדמית נתניה

בחסות 

חבילת הטבות בשווי 8,500 ש”ח לכל אחד מהזוכים - מתנת 
להעשרה מקצועית ולהרחבת הפעילות עם הלקוחות 

 תשלום דמי החברות השנתיים של הסוכן בלשכת סוכני הביטוח
 תהליך תכנון פרישה ל-3 מלקוחותיו של הסוכן במרכז לניהול פרישה מבית מגדל 

 מנוי שנתי על שירותי המידע של עדיף
 שני עיתוני לקוחות ממותגי סוכן 

 השתתפות בוועידת עדיף – ערב הגאלה החגיגי ויום הדיונים

הסוכנים שיגישו את מועמדותם לתואר ייהנו גם מאפשרות לרכוש כרטיס כניסה ליום הדיונים 

. בוועידת עדיף בהנחה של 60%, מתנת 

מצ”ב טופסי הגשת המועמדות לאות סוכן השנה.
את הטפסים יש לשלוח עד לתאריך 20 בנובמבר למייל news@anet.co.il או לפקס: 03-9076001

בחירת הזוכה תבוצע בהתאם לתקנון בחירת נבחרי השנה 2014 של עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסים. 
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סוכן הביטוח של השנה - 
אות של הערכה למצוינות 

לצד הטבות והעשרה מקצועית
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טופס הגשת מועמדות
אני הח"מ מעוניין להגיש מועמדות ל'סוכן השנה'

שם הסוכן:

מחוז:

לינק לאתר האינטרנט של הסוכן:

לינק לדף הפייסבוק של הסוכן:

לינק לדף הלינקדין של הסוכן:

לינקים אחרים למדיה:

מאמרים שפרסמתי במהלך 2013 - 2014 בנושאים מקצועיים. 

מצ"ב             .1

מצ”ב             .2

מצ”ב             .3

מצ”ב             .4

מצ”ב             .5

מצ”ב             .6

פעילות קהילתית – בלשכת סוכני הביטוח או בכל מוסד התנדבותי אחר - נא לפרט 

השתלמויות והתמחויות מיוחדות )קורסים( שפיתחתי או השתתפתי בהם בשנה האחרונה – נא לפרט 
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כנסים מקצועיים בהם השתתפתי )בשנה האחרונה(

מינויים לעיתונות מקצועית וכתבי עת

חברות באיגודים בישראל ובעולם

מאשר את נכונות הנתונים המופיעים  מסוכנות הביטוח     אני    
בטופס הגשת מועמדות בקטגוריית סוכן השנה. 

אני מאשר את השתתפות הסוכנות בקטגוריה, בהתאם לתנאים המופיעים בתקנון נבחרי השנה ואעמוד לרשות צוות עדיף 
ו/או גורמים חיצוניים הפועלים בשיתוף פעולה לצורך העברת הבהרות ו/או שאלות לגבי הנתונים.

חתימה וחותמת  תפקיד:    שם:   
את הטופס יש לשלוח למייל: news@anet.co.il או לפקס: 03-9076001 

פרטים ליצירת קשר

@ דוא”ל:       / טלפון:   
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