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Ιανουάριος 2010 
 

Aγαπητοί μας Συνεργάτες, 
 

ΘΕΜΑ: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
SECURE HOME & SECURE BUSINESS 

 

Με την παρούσα εγκύκλιο είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι από τώρα μπορείτε 
να κατεβάσετε το πρόγραμμα τιμολόγησης μέσα από την ιστοσελίδα μας. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: 
 
Ø Ιστοσελίδα μας www.cromar.gr   Από το κεντρικό μενού, επιλέγουμε Η Εταιρεία μας.  
Ø Κατόπιν, επιλέγουμε Συνεργάτες → Secure With Cromar, όπου βρίσκονται οι οδηγίες 

χειρισμού και εγκατάστασης. 
 
Με αυτό τον τρόπο, θα είσαστε ενημερωμένοι συνεχώς με τις αναβαθμίσεις του προγράμματος και 
δε θα υπάρχει κίνδυνος λαθών. 
 
Την τιμολόγηση μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε και μέσω των laptop σας, εφόσον διαθέτετε 
σύνδεση με internet.  
 
Θερμή παράκληση, προκειμένου να εξασφαλίζουμε πάντοτε το καλύτερο, που είναι και ο μόνιμος 
στόχος μας: 
 

- Πριν παραδώσετε στον πελάτη σας προσφορά, να είσαστε σίγουροι ότι ακολουθείτε 
σωστά τις οδηγίες κάνοντας προηγουμένως κάποια παραδείγματα μόνοι σας. Για 
οποιαδήποτε απορία, παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μας. 

- Όταν έχει γίνει αποδεκτή κάποια προσφορά σας και μας στέλνετε την πρόταση ασφάλισης 
για έκδοση συμβολαίου, παρακαλώ να επισυνάπτετε και την εκτύπωση της προσφοράς 
για επιβεβαίωση. 

 
Ελπίζω και αυτή η δυνατότητα αλλά και άλλες που ακολουθούν, να σας διευκολύνουν στις 
πωλήσεις σας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, που η σωστή παροχή ασφαλιστικών αναγκών 
είναι ιδιαίτερα σημαντική και ο ρόλος σας είναι εξαιρετικά ενισχυμένος και κρίσιμος. 
 
Επιτρέψτε μας να πιστεύουμε, ότι η εποχή είναι δύσκολη αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για όσους 
την εκμεταλλευτούμε κατάλληλα.  
 
Εμείς, είμαστε πάντα εδώ να υποστηρίξουμε τις σοβαρές προσπάθειές σας, με κάθε δυνατότητα 
που διαθέτουμε. 
 
Πάντα πλάι σας και ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ,  
 
Γιά την Εταιρία, 
 
 
 
 
 
 
Ουρανία Νικολετοπούλου 
Γενική Διεύθυνση 
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