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Ημερομηνία: 24 Ιουλίου 2020 

Εγκύκλιος: 05/2020 

Θέμα: Δημιουργία ιστοσελίδας συνεργατών και πρόσθετες υπηρεσίες 

            Social Media & Digital Marketing για το δίκτυο 

 

 

 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

Με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνουμε ότι θέτουμε στη διάθεσή σας νέες δυνατότητες που 

αφορούν στην ανάπτυξη των εργασιών σας μέσω του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος. 

Ανάγκη η οποία πλέον είναι επιτακτική, όπως όλοι αντιληφθήκαμε και από τον τρόπο που 

λειτούργησε το ηλεκτρονικό εμπόριο κατά το διάστημα των περιορισμών λόγω του Covid-19. 

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία προσφέρει στους συνεργαζόμενους διαμεσολαβητές τη 

δυνατότητα να επωφεληθούν ως ακολούθως: 

 Δημιουργία εξατομικευμένης ιστοσελίδας (site) του διαμεσολαβητή στη λογική Συνεργάτης 

- ΜΙΝΕΤΤΑ. Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον 

συνεργάτη και την δραστηριότητά του, παρουσίαση των προγραμμάτων της Εταιρείας και 

άλλο χρήσιμο υλικό. Ο χρήστης θα μπορεί να αποστείλει στον συνεργάτη στοιχεία 

επικοινωνίας ώστε να λάβει προσφορά για ασφαλιστικά προϊόντα. Μέσω της ιστοσελίδας ο 

επισκέπτης θα μπορεί επίσης να εκδόσει συμβόλαιο για το όχημά του  και να το παραλάβει 

άμεσα στο email του. Τα συμβόλαια αυτοκινήτου που θα εκδίδονται μέσω της κάθε 

ιστοσελίδας θα μπαίνουν στον κωδικό του συνεργάτη ο οποίος θα λαμβάνει για αυτά την 

προβλεπόμενη συμβατική προμήθεια. 

 

Επιπρόσθετα όσοι από τους διαμεσολαβητές προχωρήσουν στη δημιουργία site, μπορούν να 

επωφεληθούν με:  

 Δημιουργία λογαριασμών - εταιρικών σελίδων - του διαμεσολαβητή στα social media 

(Facebook, Instagram) ή ανανέωση των ήδη υφιστάμενων. 

 Εκπαίδευση για την ψηφιακή παρουσία της επιχείρησής τους στο διαδίκτυο και για όσα 

πρέπει να γνωρίζουν για τα Social Media & το Digital Marketing.  

Οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται από τη ΜΙΝΕΤΤΑ και θα υλοποιηθούν σε συνεργασία 

με τον εκάστοτε διαμεσολαβητή, από τον οποίο δεν θα χρειαστεί καμία οικονομική 

συμμετοχή. Είναι διαθέσιμες για όλο το δίκτυο με μοναδική προϋπόθεση η συνολική 

παραγωγή του συνεργάτη στην Εταιρεία μας να ξεπερνά τις €50,000 σε καθαρά 

εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. 
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Από εσάς αναμένουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στις παραπάνω ενέργειες, 

ώστε να δημιουργήσουμε, εξατομικευμένα, τη σελίδα του γραφείου σας, επιλέγοντας έως τις 

31/08/2020, τον σύνδεσμο https://www.minetta.gr/el/normal/website_registration μέσω του 

οποίου μπορείτε να μας αποστείλετε τα απαραίτητα αρχικά στοιχεία / υλικό. Στη συνέχεια θα 

προχωρήσουμε σε αναλυτικότερη ενημέρωση σας, προγραμματισμό και υλοποίηση των 

απαιτούμενων εργασιών: 

 

Όπως πάντα, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή και 

συμπληρωματική πληροφορία. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Μανόλης Γκατζόφλιας 

Διευθυντής Οργάνωσης Λειτουργιών 
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