ตารางอบรมเดือน มกราคม 2564
วัน

สาขา นครศรีธรรมราช

เวลา

หัวข้อ

ค่าอบรม

วันที่ 16 มกราคม 2564

09.30-17.00

Frist Step

ไม่มค
ี า่ ใชจ่้ าย

วันที่ 23 มกราคม 2564

08.30-15.00

Non Motor

ไม่มค
ี า่ ใชจ่้ าย

วันที่ 30 มกราคม 2564

08.30-15.00

Next Step

ไม่มค
ี า่ ใชจ่้ าย

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านไม่นาเด็ก และสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมอบรม
สำรองทีน
่ ง่ ั
TEL: 02-867-3868
แนะนำ ติ-ชม กำรอบรมได้ท ี่ Email : help@srikrungbroker.co.th

First Step
ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านทั้งเก่าและใหม่เข้าร่วมฟังการอบรม First Step
วันที่ 16

มกราคม 2564

ณ

บริษท
ั ศรีกรุงโบรคเกอร์

เวลา

จากัด

สาขา นครศรีธรรมราช

หัวข้ออบรม

09.30 - 10.00 น.

ลงทะเบียน

วิทยากร
( เจ้าหน้าที่สาขา )

เรื่อง ธุรกิจประเภทเครือข่าย MGM
10.00 - 10.55 น.

- ประวัติบริษัท และ ความสาเร็จของบริษัท

คุณอารีรัตน์ ตาเพชร

- โครงสร้างระบบ MGM และการปรับระดับ
- ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

( ผู้จัดการสาขา )

เบรก 15 นาที
11.10 - 12.00 น.

เรื่อง ความรู้ประกันภัยเบื้องต้น
- ความรู้เบื้องต้นเรื่อง พรบ.

คุณสุภาพร สุรยาน
( หัวหน้าสาขา )

พักกลางวัน (12.00 - 13.00 น.)
13.00 - 14.00 น.

14.00 - 15.00 น.

เรื่อง ความรู้ประกันภัยเบื้องต้น(ต่อ)
- ความรู้เบื้องต้นเรื่องประกัน ป.1 - ป.5
เรื่อง ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ( Non Motor และ ประกันสุขภาพ)

คุณสุภาพร สุรยาน
( หัวหน้าสาขา )
คุณจิราพร ภาษี
( เจ้าหน้าที่ Non Motor )

เรื่อง วิธีการส่งงานสาหรับสมาชิกใหม่
15.00 - 15.45 น.

- การเตรียมเอกสารในการแจ้งงาน

คุณมุกรินทร์ โชติโย

- วิธีการคิดค่าคอมมิชชั่น
- ช่องทางชาระเงิน

( หัวหน้าสาขา )
เบรก 15 นาที

เรื่อง โปรแกรมออนไลน์ง่ายๆ สาหรับสมาชิก
16.00 - 16.30 น.

- การ Login เข้าสู่ระบบศรีกรุง
- วิธีการตรวจสอบงานที่แจ้งผ่านศรีกรุง และลูกทีม MGM
- ตรวจสอบการคืนค่าคอม ค่าสายงาน และการจัดส่งกรมธรรม์

16.30 -17.00 น.

Work Shop

คุณมุกรินทร์ โชติโย

( หัวหน้าสาขา )

เจ้าหน้าที่สาขา

สมาชิกโปรดนา Notebook I-Pad Tablet สมาร์ทโฟน ส่วนตัวของท่านมาด้วย

กาหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สาหรับสมาชิกที่มีความประสงค์เข้าอบรม สามารถสารองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดต่อสารองที่นั่งได้ที่
โทร.

02-8673868

สาขา นครศรีธรรมราช

Non Motor
ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านทั้งเก่าและใหม่เข้าร่วมฟังการอบรม Non Motor
วันที่ 23

มกราคม 2564

ณ

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์

เวลา

จากัด

สาขา นครศรีธรรมราช

หัวข้ออบรม

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

วิทยากร
( หัวหน้าสาขา )

ความรู้ประกัน Non Motor (ช่วงแรก)
09.00 - 10.30 น.

คุณจิราพร ภาษี

- ความรู้ประกันอัคคีภย
ั
- ความรู้ประกันภัย IAR (ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน )
- ความรู้ประกันขนส่ง

( เจ้าหน้าที่ Non Motor )

พักเบรก
ความรู้ประกัน Non Motor (ช่วงสอง)
10.45 - 12.00 น.

- ความรู้ประกัน P.A. (ประกันภัยส่วนบุคคล)

คุณกิตติยา ช่วยชู

- ความรู้ประกัน TA (ประกันการท่องเที่ยว)
Work Shop Non Motor

( เจ้าหน้าที่ Non Motor )

พักเที่ยง
13.00 - 15.00 น.

ประกันสุขภาพ และ Work Shop ประกันสุขภาพ

คุณกิตติยา ช่วยชู
( เจ้าหน้าที่ Non Motor )

กาหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สาหรับสมาชิกที่มีความประสงค์เข้าอบรม สามารถสารองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่

ไม่มีค่าใช้จา่ ย
ติดต่อสารองที่นั่งได้ที่
โทร.

02-8673868

สาขา นครศรีธรรมราช

Next Step
ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านทั้งเก่าและใหม่เข้าร่วมฟังการอบรม Next Step
วันที่ 30

มกราคม 2564

ณ

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์

เวลา

จากัด

สาขา นครศรีธรรมราช

หัวข้ออบรม

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

วิทยากร
( เจ้าหน้าที่สาขา )

เรื่อง "ข้อควรทราบก่อนเช็คเบี้ย"
- ข้อมูลที่ต้องใช้ในการเช็คเบี้ย
เรื่อง "ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยรถยนต์

09.00-10.45

คุณสุภาพร สุรยาน
( หัวหน้าสาขา )

- การดู รหัสรถยนต์
- กลุ่มรถยนต์ , อุปกรณ์เสริม
- วิธีดูเล่มทะเบียน
เบรค 15 นาที
เรื่อง สิ่งที่ควรทาความเข้าใจก่อนเช็คเบี้ย
- ความต้องการของลูกค้า

11.00-12.00

เรื่อง คลิกง่ายๆขายได้คล่องๆ กับ Compare price

คุณมุกรินทร์ โชติโย
( หัวหน้าสาขา )

- เช็คเบี้ย ทาใบเสนอราคา
พักกลางวัน (12.00 - 13.00 น.)
เรื่อง เทคนิคการขาย และ เลือกบริษัทประกัน
- ผลิตภัณฑ์น่าขาย
13.00-15.00

- ทริคเด็ดๆ การเลือกประกันภัยให้เหมาะสม
- เลือกผลิตภัณฑ์อย่างไร ให้โดนใจ และได้งาน

คุณมุกรินทร์ โชติโย
( หัวหน้าสาขา )

- ความรู้เพิ่มเติมอื่นๆ / พร้อมเทคนิคการทางานสาหรับงานกลุ่ม

กาหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สาหรับสมาชิกที่มีความประสงค์เข้าอบรม สามารถสารองที่นง
ั่ ล่วงหน้าได้ที่
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสารองที่นั่งได้ที่
โทร.

02-8673868

สาขา นครศรีธรรมราช

