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Od ubezpieczeń po finanse

Rejestr kandydatów

D o k o ńca czerwca sp ółka Perfect Niezale żne Doradztwo Finansowe otworzy 5 butik ów
ubezpieczeniowofinansowych.

Umowa franczyzy
Słownik

Nowe plac ówki franczyzowe powstan ą w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi i w
Grudziądzu. Multiagencje b ędą oferowa ć kompleksową obsługę rodzin: od pełnego zakresu ubezpiecze ń,
poprzez inwestycje i kredyty hipoteczne, got ówkowe po ochron ę prawną.

ABC własnej firmy
Z kraju
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obsługę rodzin: od pełnego
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Przegląd rynku
Handel
Art. spo żywcze i
przemysłowe

 Drugie półrocze bieżącego roku, zgodnie ze strategią rozwoju, powinno zaowocować dalszym rozwojem –
zapowiada Andrzej Piotrowski, dyrektor ds. rozwoju plac ówek partnerskich Perfect NDF.  Starannie
dobieramy partnerów handlowych, biorąc pod uwagę ich dorobek i doświadczenie oraz relacje z rynkiem
lokalnym, mniejszą wagę zaś przykładamy do liczby mieszkańców. Chcemy docierać do wszystkich klientów,
także tych, w mniejszych miejscowościach.

Art. dla zdrowia i
sportowe

Obecnie sieć butików ubezpieczeniowo finansowych liczy blisko 20 placówek, w tym 11 oddziałów własnych
i 8 franczyzowych.

Odzież i obuwie
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Art. dziecięce
Kosmetyki, biżuteria,
upominki

Zobacz w katalogu

Art. dla domu i ogrodu
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AGD/RTV,
telekomunikacja
Stacje paliw
Perfect Niezależne
Doradztwo Finansowe

Usługi
Gastronomia
Edukacja
Fryzjerstwo i uroda

Przeczytaj artykuły

Najczęściej czytane

Turystyka
Nieruchomości

2009 1108

Usługi dla biznesu

Doradzą w małych miejscowościach

Usługi dla klientów
indywidualnych

Star Finance to marka funkcjonuj ąca w ramach Gold Finance, znanego ju ż na
rynku doradcy finansowego.

Finanse i bankowość
Lublin i Łęczna mają partnerów w finansach (20091111)
Star Finance  prezentacja systemu (20091023)
Doradztwo finansowe w Pile (20091015)
Koniec „wolnej amerykanki” (20091012)
Finance Partner w Bytomiu i Chełmie (20091007)
130 placówek w p ół roku (20090930)
Zbuntowani bankowcy (20090928)
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Prezentacje

Finanse i bankowość

Księgarnia

ABC franczyzy
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Lublin i Łęczna mają partnerów w finansach (20091111)
Star Finance  prezentacja systemu (20091023)
Doradztwo finansowe w Pile (20091015)
Koniec „wolnej amerykanki” (20091012)
Finance Partner w Bytomiu i Chełmie (20091007)
130 placówek w p ół roku (20090930)
Zbuntowani bankowcy (20090928)
Nowa wizualizacja, więcej placówek (20090910)
Credit House przygotowuje się na jesień (20090902)
Nowy bank dla małych przedsiębiorstw (20090805)

Skomentuj na forum

Ostatnio komentowane

Jeszcze nie ma żadnej wypowiedzi. Niech Twoja b ędzie pierwsza.
Dodaj pierwszą wypowiedź na forum do artykułu: "Od ubezpieczeń po finanse".
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