Ο Συνεργάτης σου!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο “ΠΑΝΟΡΜΟΣ”;
Ο “ΠΑΝΟΡΜΟΣ” είναι µία καινοτόµος και πρωτοποριακή επιχείρηση
Ασφαλιστικής ∆ιαµεσολάβησης που λειτουργεί µε τη µορφή του
Cluster, δηλαδή τη σύµπραξη µικροµεσαίων κυρίως επιχειρήσεων,
που είναι όλες ίσες µεταξύ τους.

ΟΡΑΜΑ
Να αποκτήσει ηγετική θέση στο χώρο της Ασφαλιστικής Βιοµηχανίας,
αρχικά στην Ελλάδα και µετέπειτα στην Ευρώπη λειτουργώντας όπως
ξεκίνησε, ως εταιρεία πρότυπο, προσφέροντας υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες και προστιθέµενη αξία στις επιχειρήσεις του δικτύου του και
κατ’ επέκταση στους ασφαλισµένους αυτών, µέσω της αναβάθµισης και
του εκσυγχρονισµού του παραδοσιακού Ασφαλιστικού ∆ιαµεσολαβητή,
δίδοντας ταυτόχρονα υπεραξία στην αλυσίδα
Ασφαλιστική Εταιρεία-Ασφαλιστικός ∆ιαµεσολαβητής-Ασφαλισµένος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Το Συνεργατικό Σχήµα “ΠΑΝΟΡΜΟΣ” είναι µία ώριµη πρωτοβουλία
«από τα κάτω δικτύωσης Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών», και θέλει
να αποτελέσει ξεκάθαρη, αξιόπιστη εναλλακτική λύση συνεργασίας
απευθυνόµενο στο σύνολο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
Ασφαλιστικής ∆ιαµεσολάβησης της χώρας.
Αυτό θα συµβεί επενδύοντας σε καινοτοµία και τεχνολογία, εκπαίδευση
και κατάρτιση, επιχειρησιακή έρευνα και δικτύωση, επέκταση
συνεργατικού πνεύµατος και βέβαια εταιρική κοινωνική ευθύνη,
αφού η όποια κερδοφορία θέλουμε να συνοδεύεται από σεβασμό προς
τον Άνθρωπο, την Κοινωνία & το Περιβάλλον.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Ο “ΠΑΝΟΡΜΟΣ” από ιδρύσεως του, για να εξασφαλίσει την ισοτιµία
µεταξύ των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν, επέλεξε την νοµική
µορφή µε τον διακριτικό τίτλο:
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και λειτουργεί
βάσει της Συνεταιριστικής Νοµοθεσίας.
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• Κερδοφορία
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
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Η Ανάπτυξη Εν Τη Ενώσει
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Εµπνευστές & “γεννήτορες” της ιδέας του
Εµπνευστές
συνεργατικού
& “γεννήτορες”
σχήµατος της ιδέας του συνεργατικού σχήµα
“Πάνορµος” οι: Κλήµης ∆ηµαρχιάδης, Κωνσταντίνος
“Πάνορµος” οι:Λάµπρου,
Κλήµης ∆ηµαρχιάδης,
Ιωάννης
Κωνσταντίνος Λάµπρου, Ι
∆ρούλιας, Ηλίας Φυλακτός, Βασίλης Μουντάκης
∆ρούλιας, Ηλίας Φυλακτός, Βασίλης Μουντάκης
Βουλής 36, 10557 Αθήνα (1ος όροφος)

Ι∆ΡΥΤΙΚΑ
ΜΕΛΗ
Ι∆ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τ: 210 32
11 001, F: 210 32 11 002

Email: info@panormosins.gr
Στο Καταστατικό
Ίδρυσης του “ΠΑΝΟΡΜΟΥ”
Στο Καταστατικό
συνυπέγραψαν
Ίδρυσης του “ΠΑΝΟΡΜΟΥ” συνυπέγραψαν
Site:
www.panormosins.gr
32 επιχειρήσεις, φυσικά και νοµικά πρόσωπα,
32 επιχειρήσεις,
της Ασφαλιστικής
φυσικά και νοµικά πρόσωπα, της Ασφαλιστική
∆ιαµεσολάβησης.
∆ιαµεσολάβησης.
INTRANET: http://community.panormosins.gr
Fb: /panormosins

ης σου!
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ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ/ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ;
Όποιος διαθέτειΌποιος
τουλάχιστον
διαθέτει
µία,
τουλάχιστον
από τις τρεις
µία,ιδιότητες
από τις τρεις
Ασφαλιστικής
ιδιότητες Ασφαλιστικής
∆ιαµεσολάβησης
∆ιαµεσολάβησης
(Ασφαλιστικός (Ασφαλιστικός
Πράκτορας ή/και
Πράκτορας
Συντονιστής
ή/και Συντονιστής
Ασφαλιστικών Ασφαλιστικών
Πρακτόρων ή Μεσίτης
Πρακτόρων
Ασφαλίσεων),
ή Μεσίτης µπορεί
Ασφαλίσεων),
να αιτηθεί
µπορεί
να να αιτηθεί να
γίνει Συνέταιρος
γίνει
τουΣυνέταιρος
Συνεργατικού
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• Λαµβάνεις
Marketing
εργαλεία
& Εξωστρέφειας,
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Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ)
• Έχεις δυνατότητα
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• Αποκτάς site για
• Αποκτάς
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Cluster, δηλαδή τη σύµπραξη µικροµεσαίων κυρίως επιχειρήσεων,
που είναι όλες ίσες µεταξύ τους.

ΟΡΑΜΑ
Να αποκτήσει ηγετική θέση στο χώρο της Ασφαλιστικής Βιοµηχανίας,
αρχικά στην Ελλάδα και µετέπειτα στην Ευρώπη λειτουργώντας όπως
• Προσαρµόζεις εύκολα τις συχνές νοµοθετικές αλλαγές στην επιχείρησή
ξεκίνησε, ως εταιρεία πρότυπο, προσφέροντας υψηλού επιπέδου
σου, αφού πληροφορείσαι έγκαιρα και έγκυρα την αντίστοιχη γνώση και
υπηρεσίες και προστιθέµενη αξία στις επιχειρήσεις του δικτύου του και
τρόπους εφαρµογής αυτής, ώστε να µην κινδυνεύεις από πρόστιµα.
κατ’ επέκταση στους ασφαλισµένους αυτών, µέσω της αναβάθµισης και
• Συµµετέχεις σε Ελληνικά
& Ευρωπαϊκά Επιδοτούµενα
Προγράµµατα
που
του εκσυγχρονισµού
του παραδοσιακού
Ασφαλιστικού
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για
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υπηρεσίες
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δίδοντας ταυτόχρονα υπεραξία στην αλυσίδα
• Εκπαιδεύεσαι και καταρτίζεσαι
µέσω
των σεµιναρίων που ∆ιαµεσολαβητής-Ασφαλισµένος.
Ασφαλιστική
Εταιρεία-Ασφαλιστικός

διοργανώνονται.
• Υποστηρίζεσαι µε υπηρεσίες σε θέµατα Φοροτεχνικά, Νοµικά,
Νοµοθετικά, Μάρκετινγκ, κα
• Διαφοροποιείσαι απόΑΠΟΣΤΟΛΗ
τον ανταγωνισµό λόγω απόκτησης σήµατος
ποιότητας.
• Καθορίζεις τη Στρατηγική
& την Πολιτική
του“ΠΑΝΟΡΜΟΣ”
Συνεργατικού Σχήµατος.
Το Συνεργατικό
Σχήµα
είναι µία ώριµη πρωτοβουλία
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τα επαγγελµατικά
σου ραντεβού,
σε
«απόχώρου
τα κάτω
Ασφαλιστικών
∆ιαµεσολαβητών»,
και θέλει
ώρες λειτουργίας τουνα
γραφείου.
αποτελέσει ξεκάθαρη, αξιόπιστη εναλλακτική λύση συνεργασίας
• Παρακολουθείς εξειδικευµένες
εκπαιδεύσεις
πουτων
σου µικροµεσαίων
δίνουν
απευθυνόµενο
στο σύνολο
επιχειρήσεων
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
στην αγορά.
Ασφαλιστικής
∆ιαµεσολάβησης της χώρας.
• Αναπτύσσεσαι διά τηςΑυτό
Ενότητας.
θα συµβεί επενδύοντας σε καινοτοµία και τεχνολογία, εκπαίδευση
• Επενδύεις λόγω της Συµµετοχικότητας.
και κατάρτιση, επιχειρησιακή έρευνα και δικτύωση, επέκταση
πνεύµατος µέσα
και βέβαια
εταιρική
κοινωνική ευθύνη,
• Ενδυναµώνεσαι στηνσυνεργατικού
ιδέα του Συνεταιρίζεσθαι,
από την
καλλιέργεια
αφού
η
όποια
κερδοφορία
θέλουμε
να
συνοδεύεται
κοινής επαγγελµατικής κουλτούρας και νοοτροπίας συµβάλλοντας στην από σεβασμό προς
τον Άνθρωπο,
την Κοινωνία & το Περιβάλλον.
επέκταση του συνεργατικού
πνεύµατος.
• Εξοικονοµείς χρόνο, αφού τις προσφορές των προγραµµάτων µπορείς να
τις αναθέσεις στη γραµµατεία της επιχείρησης.
ΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ
• Δικτυώνεσαι καλύτερα
και λαµβάνεις
σφαιρική εικόνα της αγοράς που
δραστηριοποιείσαι.
Ο “ΠΑΝΟΡΜΟΣ” από ιδρύσεως του, για να εξασφαλίσει την ισοτιµία
• Πιστοποιείσαι µέσω e-learning.
µεταξύ
των
επιχειρήσεων
τον απαρτίζουν,
την νοµική
• Συµµετέχεις δωρεάν στη
Λέσχη
Μελών
Πανόρµουπου
(Panormos
Members επέλεξε
Club)

µορφή µε τον διακριτικό τίτλο:
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ και λειτουργεί
«Όταν η θέση του ΕΓΩ ΑΣΤΙΚΟΣ
στο ΣΥΝΟΛΟ,
δηµιουργήσει ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
άρρηκτη συνθήκη στο
Συνεταιριστικής
Νοµοθεσίας.
προσωπικό συµφέρον βάσει
που θατης
αφορά
τους ΠΟΛΛΟΥΣ,
τότε θα µιλάµε για την
ολοκλήρωση ενός διάφανου, δίκαιου και αποτελεσµατικού επιχειρηµατικού
µοντέλου, στο οποίο ΟΛΟΙ θα χαίρονται την επιτυχία του ΕΝΟΣ και ο ΕΝΑΣ
θα υποστηρίζει την ανάπτυξη των ΠΟΛΛΩΝ».

Κλήµης ∆ηµαρχιάδης - 17 Νοεµβρίου 2015.

Ο Πάνορµος είναι σε διαδικασία
πιστοποίησης βάσει
του προτύπου EN ISO 9001:2015

Η Ανάπτυξη Εν Τη Ενώσει

Βουλής 36, 10557 Αθήνα (1ος όροφος)
Τ: 210 32 11 001, F: 210 32 11 002
Email: info@panormosins.gr
Site: www.panormosins.gr
INTRANET: http://community.panormosins.gr
Fb: /panormosins

