
19
6   

د  
د

ع

11  يوليو 2021



قائمة
المحتويات

مقدمة

الوسائل المبتكرة فى تسويق التأمين 

دور االتحاد

1

3

2



نشرة االتحاد المصري للتأمين 3

مقدمة
ــة  ــة قيم ــه خدم ــدم لعمالئ ــه يق ــرًا ألن ــرة نظ ــة كبي ــن بأهمي ــع التأمي يتمت
ــذى  ــخص ال ــث أن الش ــال Peace of mind؛  حي ــة الب ــى راح ــة أال وه للغاي
ــح  ــه أصب ــان وأن ــعور باإلطمئن ــى ش ــل عل ــن يحص ــراء التأمي ــوم بش يق
ــة،  ــف المحتمل ــن المواق ــادى م ــن م ــي مأم ــم ف ــه أمره ــن يهم ــو وم ه
مثــل الوفــاة المفاجــأة أو التعــرض لحالــة طبيــة طارئــة أو تعــرض النشــاط 
ــيارة  ــف لس ــدوث تل ــة أو ح ــر متوقع ــائر غي ــخص ألى خس ــارى للش التج

الشــخص أو ممتلكاته....إلــخ. 

وعلــى الرغــم مــن أهميــة التأميــن إال أنــه لــم يحقــق بعــد اإلنتشــار 
نتيجــة  وذلــك  الــدول   مــن  العديــد  فــي  منــه  المرجــوا  واإلختــراق 
ــراد  ــدى أف ــى ل ــاض الوع ــا إنخف ــن أهمه ــى م ــباب والت ــن األس ــدد م لع
المجتمــع بقيمــة التأميــن وأهميتــه، ولهــذا نظــرًا ألهميــة صناعــة التأميــن 
ومســاهمتها فــى التنميــة االقتصاديــة، وكذلــك اهتمــام األســواق 
ــى  ــينعكس ف ــا س ــو م ــا وه ــن به ــة التأمي ــر صناع ــة وتطوي ــة بتنمي العالمي
صــورة زيــادة حجــم األقســاط ومعــدل نموهــا ســنويا؛ فقــد بــدأ القائمين 
ــرة  ــة ومبتك ــائل حديث ــن وس ــث ع ــى البح ــة ف ــة الهام ــذه الصناع ــى ه عل

ــن. ــويق التأمي لتس
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الوسائل المبتكرة فى تسويق التأمين

العالمة التجارية للشركة 

ــام  ــدة أقس ــى ع ــن  إل ــويق التأمي ــى تس ــرة ف ــائل المبتك ــم الوس تنقس
ــى: ــو التال ــى النح ــك عل وذل

ــًا 	  ــر حجم ــح أكب ــث تصب ــركة بحي ــة للش ــة التجاري ــم العالم ــادة تصمي إع
وذات شــكل جــاذب للنظــر.

وضــع العالمــة التجاريــة وبيانــات اإلتصــال الخاصــة بالشــركة علــى 	 
ــل  ــع مث ــراد المجتم ــع أف ــن جمي ــا بي ــم تداوله ــى يت ــة الت األوراق الهام

ــخ. ــاز... إل ــاء والغ ــر الكهرب فواتي

اإلتصــال  وبيانــات  الشــركة  شــعار  تحمــل  تذكاريــة  هدايــا  تصميــم   	
ــى  ــة الت ــات التأميني ــن المنتج ــذة ع ــم نب ــر يض ــب صغي ــا وكتي ــة به الخاص
تقدمهــا الشــركة وتوزيعهــا مــن خــالل مراكــز    توزيــع تابعــة للشــركة يتم 
تواجدهــا فــى أماكــن التجمعــات الكبيــرة مثــل محطــات متــرو األنفــاق 
أو فــى الفعاليــات الهامــة التــى تحظــى بإقبــااًل جماهيريــًا واســعًا مثــل 

ــخ. ــرة القدم...إل ــة لك ــات الهام ــاب والمباري ــى للكت ــرض الدول المع
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البرامج اإللكترونية للتسويق 

يتــم التســويق مــن خــالل البرامــج والتطبيقــات اإللكترونيــة بعــدة طــرق؛ 
والتــى نذكــر منهــا مــا يلــى:

إنشــاء تطبيــق خــاص بالشــركة يتــم حفظــه علــى الهواتــف المحمولــة   •
ــركة  ــا الش ــى تقدمه ــة الت ــات التأميني ــج للمنتج ــه التروي ــن خالل ــم م ويت
ــم.  ــالزم له ــى ال ــج التأمين ــراء المنت ــى ش ــدد ف ــالء الج ــاعدة العم ومس
ــالء  ــع العم ــل م ــًا للتواص ــق أيض ــذا التطبي ــتخدام ه ــن اس ــا يمك كم
ــات  ــق وإدارة المطالب ــد الوثائ ــق بتجدي ــا يتعل ــركة فيم ــن للش الفعليي

ــخ.  ــم... إل ــة به الخاص

إنشــاء تطبيــق يســاعد علــى تجســيد فكــرة التأمين علــى غــرار القصص   •
ــذه  ــدأت ه ــد ب ــة. وق ــف الذكي ــة بالهوات ــاب الخاص ــورة أو األلع المص
ــل..  ــا بالفع ــت بتطبيقه ــى قام ــدول الت ــى ال ــا ف ــى ثماره ــيلة تؤت الوس
ــوذج  ــة ونم ــة غني ــة رقمي ــم تجرب ــق بتقدي ــذا التطبي ــوم ه ــث يق حي
ــًا  ــق أيض ــذا التطبي ــاعد ه ــا يس ــالء؛ كم ــى العم ــز عل ــح يرك ــال ناج أعم

ــن. ــركة التأمي ــة لش ــة التجاري ــى بالعالم ــادة الوع ــى زي ف

ــث أن  ــى حي ــذكاء اإلصطناع ــات ال ــتخدام تطبيق ــى إس ــع ف التوس  	
ــى  ــل ف ــدأت بالفع ــد ب ــم ق ــتوى العال ــى مس ــن عل ــة التأمي صناع
االتجــاه نحــو التحــول الرقمــى واإلعتمــاد علــى إنترنــت األشــياء 
)Internet of Things( وبالتالــى فــإن التوســع فــى إســتخدام الــذكاء 
ــال  ــوذج أعم ــز     نم ــى تعزي ــاهم ف ــن يس ــي التأمي ــى ف االصطناع
ــة  ــر فعالي ــاب أكث ــرارات اكتت ــاذ ق ــى اتخ ــاعد عل ــث يس ــن حي التأمي
واكتشــاف االحتيــال بشــكل أكثــر ســهولة وتقييــم األخطــار علــى نحو 
أدق وخلــق تجربــة أفضــل للعمــالء الفعلييــن للشــركة وجــذب عمــالء 
ــى  ــرف عل ــى  التع ــى ف ــذكاء االصطناع ــاعدهم ال ــن س ــدد مم ج

ــن. ــة التأمي ماهي
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اإلستعانة باألساليب العلمية

وذلــك مــن خــالل إجــراء البحــوث والتحليــالت الخاصة بالســوق مثــل  تحليل 
 SWOT Analysis)ــدات ــرص - التهدي ــف- الف ــاط الضع ــوة - نق ــاط الق )نق
وهــو عبــارة عــن خطــة تحليــل إســتراتيجي فــي عــدة مجــاالت مــن ضمنها 
التســويق والتنميــة البشــرية وغيرهــا. وينقســم هــذا التحليــل كمــا كتبــت 

حروفــه األربعــة باإلنجليزيــة إلــى S-W-O-T ويمكــن تعريفهــا كمــا يلــي:  
ــي 	  ــويقى والت ــروع التس ــي المش ــوة ف ــر الق ــوة Strengths: عناص الق

ــاريع. ــن المش ــره م ــن غي ــزه ع تمي

الضعف Weaknesses: نقاط الضعف في المشروع.	 

خــارج 	  مــن  تأتــي  أن  يمكــن  التــي  وهــي   :Opportunities الفــرص 
ــات  ــادة المبيع ــى زي ــال إل ــبيل المث ــى س ــؤدي عل ــد ت ــروع وق المش

وأيضــًا يمكــن أن تــؤدي لزيــادة األربــاح.

التهديــدات Threats: وهــي التــي يمكــن أن تأتــي مــن خارج المشــروع 	 
ــروع.  ــبب اضطرابات للمش وتس
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بيع التأمين على أساس القيمة وليس السعر

ــد  ــى أح ــرها عل ــم نش ــة ت ــة بحثي ــى مقال ــج ف ــذا المنه ــر ه ــاء ذك ــد ج وق
ــا  ــتهلت عرضه ــى إس ــن؛ والت ــويق التأمي ــى تس ــة ف ــع المتخصص المواق
ــعى  ــأن يس ــن ب ــع للتأمي ــوم ببي ــذى يق ــخص ال ــة الش ــوع بتوصي للموض
للتواصــل مــع العمــالء المحتمليــن ومســاعدتهم علــى فهــم قيمــة المنتج 
التأمينــى الــذى يقــوم ببيعــه واســتيعابه علــى النحــو الصحيــح. ثــم قــام 
ــن  ــع التأمي ــى بي ــاد عل ــلبية لالعتم ــاط الس ــاح النق ــك بإيض ــد ذل ــث بع البح

ــى: ــو التال ــى النح ــك عل ــط وذل ــعر فق ــى الس ــتنادًا إل إس

ــن . 1 ــة ع ــعارًا منخفض ــدم أس ــرى تق ــركة أخ ــا ش ــاك دائم ــيكون هن س
ــه. ــذى تقدم ــعر ال الس

فإنهــم . 2 المــال،  لتوفيــر  فقــط  منــك  األشــخاص  يشــتري  عندمــا 
الســرعة. بنفــس  ســيغادرون 

ــن . 3 ــن م ــاء الماليي ــت إعط ــبكة االنترن ــى ش ــع عل ــات المواق ــن لمئ يمك
ــا  ــروض بأنه ــك الع ــتتميز      تل ــدة وس ــة الواح ــي الثاني ــعار ف ــروض األس ع

ــص. ــرع وأرخ أس

ــن  ــل التأمي ــيط أو وكي ــد الوس ــب أن ال يعتم ــى يج وبالتال
ــض،  ــعر مخف ــاء س ــق إعط ــن طري ــن ع ــع التأمي ــى بي عل
ألن هــذه الطريقــة قــد تــؤدى إلــى ضيــاع العديــد مــن 
فــرص البيــع  التــى مــن الممكــن ان تســاعده فــى تنمية 

محفظتــه.
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ــة ال  ــق القيم ــن طري ــن ع ــع التامي ــى بي ــد ف ــج الجدي ــد المنه ــذا يعتم وله
ــة: ــاليب التالي ــى األس ــعر عل الس

ــد  ــيء واح ــى ش ــط عل ــز فق ــه يرك ــعار، فإن ــرض أس ــل   لع ــب  العمي ــد   طل عن
وهــو الســعر؛ وبالتالــى يتعيــن علــى الوســيط أو موظــف المبيعــات لــدى 
الشــركة بــأن يشــرح للعميــل أن عمليــة التأميــن ال تتلخــص فقط فى قســط 
التأميــن الــذى ســيدفعه العميــل؛ ولكــن عليــه أن يشــرح عمليــة المطالبات 
والتركيــز علــى أن شــركة التأميــن التــى تقــوم بتســويق منتجاتهــا تتعامــل 
ــتخدام  ــع إس ــة م ــن المهني ــن م ــدر ممك ــر ق ــل بأكب ــات العمي ــع مطالب م

أمثلــة لتجــارب ناجحــة لعمــالء ســابقين مــع الشــركة.   

عنــد عــرض المنتــج التأمينــى علــى العميــل المحتمــل يجــب أن يتــم عــرض 
المنتــج عليــه بطريقــة مهنيــة؛ ويجــب علــى مــن يقــوم بتســويق المنتــج 
ــى..  ــج التأمين ــذا المنت ــص ه ــى تخ ــات الت ــكل المعلوم ــًا ب ــون ملم ان يك
فعندمــا يــرى العميــل مــدى فهــم الوســيط أو المســوق للتأمين سيشــعر 
ــى  ــخص ف ــذا الش ــاعده ه ــي سيس ــرارات الت ــول الق ــة ح ــن الراح ــد م بمزي
إتخاذهــا وسيشــعر بمزيــد مــن الثقــة. فالخبيــر الحقيقــي ليــس مــن 
يقــوم بإلقــاء مصطلحــات مبهمــة ولكــن مــن يمتلــك القــدرة علــى شــرح 

ــم. ــة أو التعلي ــر أو الخلفي ــن العم ــر ع ــض النظ ــخص بغ ــوع ألى ش موض

إلقاء الضوء على المطالبات وآليات صرف التعويض  )1

تثقيف العمالء المحتملين  )2
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وذلــك مــن خــالل طــرح األســئلة واالســتماع إلــى إجابــات العمــالء 
المحتمليــن؛ فحتــى ينجــح الوســيط فــى بيــع المنتــج التأمينــى يجــب عليه 
ــع  ــى يق ــاء الت ــن األخط ــل م ــل. ولع ــة للعمي ــر أهمي ــو األكث ــا ه ــة م معرف
ــع  ــأن الجمي ــاد ب ــو االعتق ــن ه ــات التأمي ــويق منتج ــوم بتس ــن يق ــا م فيه
يفكــر مثلــه؛ بمعنــى أنــه يعتقــد خطئــًا بــأن المنتــج المميــز واألكثــر جاذبيــة 
ــن أن  ــى يمك ــه وبالتال ــدى عمالئ ــًا  ل ــول أيض ــس القب ــى نف ــوف يلق ــه س ل
يــؤدي ذلــك إلــى بيــع القيمــة الخاطئــة. ولهــذا يتعيــن علــى البائــع طرح 
ــي  ــج الت ــم المنت ــة قي ــن لمعرف ــالء المحتملي ــى العم ــئلة عل ــن األس ــد م المزي

ــا.  ــز عليه ــب التركي يج

ــه  ــذي يقدم ــج ال ــعر المنت ــاع س ــرر    ارتف ــن  أال يب ــع التأمي ــى بائ ــن عل يتعي
ــل  ــى العمي ــيعود عل ــذي س ــع  ال ــاه  والنف ــى مزاي ــز   عل ــه أن يرك ــا علي وإنم
عنــد شــراء هــذا    المنتــج، والمثــال علــى ذلــك هــو تفــاوت أســعار 
ــل  ــودة داخ ــات الموج ــا والكمالي ــة والمزاي ــة التجاري ــًا للعالم ــيارات وفق الس

ــيارة. الس

إستطالع رأى العمالء المحتملين  )3

ال   تبرر    السعر   الخاص  بك  )4
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أفالم الكارتون والقصص المصورة

ــص  ــة أو قص ــالم كارتوني ــدة أف ــم أو ع ــداد فيل ــن بإع ــركة التأمي ــوم ش تق
ــات  ــج للمنتج ــن والتروي ــوم التأمي ــف بمفه ــدف التعري ــك به ــورة وذل مص

ــمين: ــى قس ــويقية إل ــيلة التس ــذه الوس ــم ه ــن. وتنقس التأمي

ــم  ــة يت ــة تخيلي ــة كارتوني ــورة بطريق ــة المص ــم أو القص ــداد الفيل إع  )1
مــن خاللهــا شــرح ماهيــة التأميــن والفائــدة التــى تعــود علــى العميــل من 

ــى.   ــج التأمين ــراء المنت ش

ــن  ــويق للتأمي ــة بالتس ــة الخاص ــالم الكارتوني ــد األف ــى أح ــالع عل لإلط
ــي: ــط التال ــى الراب ــول عل ــى الدخ يرج

https://www.youtube.com/watch?v=OGDvlh8lc1k

ــون  ــن يمثل ــخاص حقيقي ــتضافة أش ــق إس ــن طري ــم ع ــداد الفيل إع  )2
ــن  ــع التأمي ــه م ــرض قصت ــخص بع ــوم كل ش ــن ويق ــركة التأمي ــالء ش عم
ــى  ــى أن يتخط ــه ف ــت ل ــى قدم ــة الت ــة التأميني ــاعدته الخدم ــف س وكي

ــا. ــرض له ــى تع ــارة الت الخس

وتتميــز هــذه الوســيلة التســويقية بقدرتهــا علــى اإلقنــاع نظــرًا لبســاطة 
ــم أو  ــداث الفيل ــالل أح ــن خ ــخص م ــرى الش ــث ي ــتخدمة حي ــرة المس الفك
ــى  ــة وبالتال ــات التأميني ــن الخدم ــم م ــال الفيل ــتفاد أبط ــف اس ــة كي القص

ــه. ــى نفس ــاهده عل ــا ش ــق م ــوم بتطبي يق

وتســتخدم بعــض شــركات التأميــن هــذه الوســيلة فــى الترويــج لمنتجات 
التأميــن متناهــى الصغــر نظــرًا ألن الشــريحة المســتهدفة لهــذا النــوع من 
التأميــن أحيانــًا تكــون مــن فئــة غيــر المتعلميــن أو ممــن حصلــوا على قســط 
ــة  ــى الطريق ــم ه ــة أو الفيل ــون القص ــى تك ــم وبالتال ــن التعلي ــيط م بس

ــاه. ــرة التأميــن ومزاي ــرح فك ــط لش األقــرب واألبس
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إبرام الشراكات مع المحالت التجارية 

ــث  ــة بحي ــالت التجاري ــع المح ــراكات م ــرام ش ــن إب ــركة التأمي ــتطيع ش تس
ــلعة أو  ــع الس ــركة م ــاط الش ــاص بنش ــب الخ ــع الكتي ــل بوض ــوم المح يق
ــى  ــق دعائ ــع ملص ــى وض ــاق عل ــن االتف ــا يمك ــه. كم ــذى يبيع ــج ال المنت
ــى  ــات الت ــن والمنتج ــركة التأمي ــاص بش ــعار الخ ــن الش ــل يتضم ــل المح داخ
ــويقية  ــيلة التس ــذه الوس ــى ه ــة    عل ــد األمثل ــد أح ــركة. وتع ــا الش تقدمه
ــالت  ــدة مح ــع ع ــاق م ــب باإلتف ــن األجان ــن وكالء التأمي ــدد م ــام ع ــو قي ه
ــون  ــى يقوم ــن الت ــركات التأمي ــات ش ــع بيان ــم وض ــأن يت ــزا ب ــع البيت لبي
ــى  ــل الت ــى الفواص ــزا وعل ــق البيت ــى صنادي ــا عل ــويق لمنتجاته بالتس
ــركة  ــام ش ــل قي ــى مقاب ــل ف ــن الداخ ــزا م ــع البيت ــل قط ــتخدم لفص تس

ــق.  ــك الصنادي ــن تل ــع ثم ــن بدف التأمي

ــركة أو  ــدره ش ــتند تص ــى مس ــق عل ــح يطل ــو مصطل ــاء ه ــة البيض الورق
منظمــة بهــدف إبــراز مميــزات المنتــج أو الخدمة التــي تقدمهــا أو تخطط 
ــى  ــركة أو عل ــع الش ــى موق ــتند عل ــذا المس ــع ه ــم وض ــا ويت لتقديمه

ــة.  ــع ذات الصل المواق

ــة   ــة أو تقني ــج أو خدم ــج لمنت ــو التروي ــاء ه ــة البيض ــن الورق ــرض م والغ
معينــة، وذلــك بغــرض التأثيــر  علــى قــرارات العمــالء أو المســتثمرين 

والمحتمليــن. الحالييــن 

إستخدام تقنية الورقة البيضاء 
 Downloadable Whitepapers
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ــويق  ــارى بالتس ــويق العق ــركة التس ــوم ش ــراكة تق ــذه الش ــالل ه ــن خ م
ــات شــركة التأميــن مــن خــالل مقــرات شــركة التســويق ومواقعهــا  لمنتج
ــن  ــد م ــو أبع ــا ه ــى م ــراكة إل ــك الش ــد تل ــن أن تمت ــا يمك ــة، كم اإللكتروني
ــركة  ــع ش ــاق م ــارى باإلتف ــويق العق ــركة التس ــوم ش ــث تق ــك.. بحي ذل
ــد  ــا عن ــكن لعمالئه ــة المس ــن حماي ــة تأمي ــم وثيق ــى تقدي ــن عل التأمي

ــركة. ــالل الش ــن خ ــم م ــاص به ــكن الخ ــراء المس ــم بش قيامه

إبرام شراكة مع شركات التسويق العقارى

ــر  ــون أكث ــد تك ــرى ق ــويقية األخ ــواد التس ــات والم ــن أن الكتيب ــي حي وف
جاذبيــة وتتضمــن عــروض مبيعــات واضحــة ، إال أن الورقــة البيضــاء تهدف 
ــة  ــو طريق ــًا ه ــًا معين ــى أن منتج ــي عل ــع وواقع ــل مقن ــم دلي ــى تقدي إل
ممتــازة لحــل مشــكلة مــا؛    وهــي عــادًة  تتكــون  مــن 2500 كلمــة علــى األقــل 
ويتــم كتابتهــا  بأســلوب أكاديمــي. وغالبًــا مــا تتــم كتابــة الورقــة البيضــاء 
كمســتند مبيعــات وتســويق إلغــراء العمــالء المحتمليــن أو إقناعهــم 
ــة  ــي مصمم ــة. وه ــة  معين ــج أو خدم ــراء منت ــن أو ش ــد ع ــة المزي بمعرف
ــتخدم أو  ــل مس ــس كدلي ــع ، ولي ــل البي ــويقية قب ــتخدامها كأداة تس الس
ــة  ــراء عملي ــد إج ــل بع ــم للعمي ــم الدع ــداده  لتقدي ــم إع ــى ت ــتند فن مس

ــراء. الش

اإلشتراك فى المواقع اإللكترونية 
المتخصصة فى التسويق

تقــوم تلــك المواقــع بإرســال أفــكار تســويقية مبتكــرة للمشــتركين لديهــا 
ممــا سيســاعد فــى إثــراء الخطــة التســويقية لشــركة التأميــن عنــد 

ــع. ــك المواق ــل تل ــى مث ــتراكها ف إش
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بعض الوسائل الدعائية األخرى

إجراء حمالت دعائية وترويجية داخل المدارس والجامعات.	 

المشاركة فى أعمال المسئولية المجتمعية.	 

ــى 	  ــا عل ــن ومنتجاته ــركة التأمي ــن ش ــرة ع ــة قصي ــائل دعائي ــال رس إرس
ــاالت. ــركات االتص ــق ش ــن طري ــة ع ــف المحمول الهوات

ــى 	  ــركة عل ــعار الش ــع ش ــم وض ــث يت ــة بحي ــرق الرياضي ــد الف ــة أح رعاي
ــب.  ــل الملع ــن أو داخ ــة بالالعبي ــة الخاص ــس الرياضي المالب

دور    االتحاد

ــوق  ــر س ــم وتطوي ــى دع ــًا إل ــن دائم ــرى للتأمي ــاد المص ــعى االتح يس
ــم  ــى دع ــه ف ــذى يلعب ــدور ال ــاع وال ــذا القط ــة ه ــًا بأهمي ــن إيمان التأمي
ــر  ــودات لنش ــدة مجه ــاد بع ــام االتح ــد ق ــذا فق ــى. وله ــاد الوطن اإلقتص
ــالء  ــم عم ــادة حج ــدف زي ــك به ــع وذل ــدى المجتم ــى ل ــى التأمين الوع

ــن التأمي



14األساليب المبتكرة والوسائل الحديثة فى تسويق التأمين

ومنها على سبيل المثال:
ــن 	  ــف ع ــادرة »توق ــالق مب ــه إط ــن خالل ــم م ــى ت ــون رياض ــم ماراث تنظي

ــاة«. ــذ حي ــة ...أنق الكتاب
ــة 	  ــالم المختلف ــائل اإلع ــى وس ــرة عل ــة كبي ــة إعالني ــالق حمل ــم وإط تصمي

ــل«. ــل تحص ــن قب ــوان »أم ــت عن ــى تح ــل اإلجتماع ــع التواص ومواق

ــدف 	  ــر به ــل مص ــة أه ــة مؤسس ــع مؤسس ــاون م ــول تع ــرام بروتوك إب
ــة. ــئولية  المجتمعي ــى المس ــن ف ــاركة التأمي مش

ــر 	  ــدف نش ــة به ــات المصري ــاد الصناع ــع إتح ــاون م ــول تع ــرام بروتوك إب
ــة  ــدة المقدم ــة الجدي ــات التأميني ــة والتغطي ــات الفني ــر والتوصي التقاري

ــات ــاد الصناع ــاء اتح ــكل أعض ــن ل ــري للتأمي ــاد المص ــن االتح م

كمــا يقــوم االتحــاد أيضــًا مــن خــالل لجانــه الفنيــة ومن خــالل مــا يصدره 	 
مــن نشــرات تثقيفيــة بإطــالع ســوق التأميــن علــى االتجاهــات العالميــة 
ــن  ــى م ــن والت ــة التأمي ــة بصناع ــى المتعلق ــة النواح ــى كاف ــة ف الحديث

أهمهــا األســاليب الجديــدة والمبتكــرة فــى التســويق.

• https://www.iciciprulife.com/insurance/insurance-importance.html
• https://www.mantralabsglobal.com/blog/marketing-trends-in-insurance/
• https://www.youtube.com/watch?v=OGDvlh8lc1k
• Marketing Trends for insurance companies [2021] | BluCactus Agency
• https://agedleadstore.com/insurance-marketing-ideas/
• https://www.neilsonmarketing.com/how-to-market-insurance/
• https://www.insurancesplash.com/blog/how-to-sell-insurance-on-value-instead-of-price-14-sales-tips/

المصادر


