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OFICIÁLNÍ VIDEO Z 1. KONFERENCE BEZ ZBYTEČNÝCH ŘEČÍ, 
KTERÁ SE KONALA 21. DUBNA 2017 V OSTRAVĚ


ZDE SE MŮŽETE PODÍVAT NA OFICIÁLNÍ VIDEO

1. KONFERENCE BEZ ZBYTEČNÝCH ŘEČÍ – O ČEM SE TEDY MLUVILO?
V pátek 21. dubna proběhla v prostorách ClarionCongress Hotelu Ostrava 1. konference bez 
zbytečných řečí. Jak už název napovídá, šlo o velmi pragmaticky a pracovně pojaté setkání více 
než dvou stovek poradců a manažerů společnosti SMS finanční poradenství, jež bylo zaměřeno 
především na prezentaci nových informačních nástrojů.

Zřejmě nejočekávanějším bodem programu bylo představení inovovaného softwaru pro poraden-
skou práci, který nese název dIN (neboli digitální Informační nástroj). Práce na jeho vývoji trvaly 
více než rok a na testování a precizování aplikace se podílela celá řada manažerů SMS. „Jedná 
se o velký technologický posun. dIN je velmi rychlý, efektivní, logický i intuitivní. Jeho velkým pří-
nosem je komplexnost a provázanost veškerých agend. Jinými slovy – každodenní práci poradců 
dIN zásadním způsobem zrychlí a zjednoduší,“ shrnuje generální ředitel SMS finanční poradenství 
Zbyšek Kawulok.

Dalším důležitým pomocníkem poradců i manažerů, jež byl na konferenci představen, je majetko-
vý srovnávač a sjednávač. Program umožňuje velmi komfortní a přehledné porovnání podmínek 
jednotlivých pojišťoven a následně uzavřít pojistku v online režimu.

Prostor byl věnován i dalším marketingovým a prezentačním kanálům, které mohou poradci a 
manažeři při své práci využívat. Lektor SMS Akademie a ředitel prodeje pro firemní klientelu Aleš 
Vavrečka informoval o probíhajících SMS OpenDays určených zájemcům o profesní spolupráci, 
Lumír Wolter zhodnotil dosavadní výsledky tzv. welcomecalls – jde o jeden z nástrojů, jímž společ-
nost SMS ověřuje kvalitu poskytovaného poradenství. Jak funguje Esemeska na sítích a jak byla 
koncipována struktura nového firemního webu, představil účastníkům konference Zbyšek Kawulok 
spolu s Františkem Saidlem, ředitelem SMS Akademie.

„Naším cílem bylo uspořádat veskrze pracovní setkání, bez planých řečí, a ukázat, jakou profesní 
podporu mají naši poradci a manažeři k dispozici a jak konkrétně jí mohou při poradenské činnosti 
využívat. Věříme, že nové nástroje přispějí k dalšímu zkvalitnění a také zjednodušení jejich práce,“ 
uzavírá Zbyšek Kawulok.

https://www.youtube.com/watch?v=e6Phl72C6K8&feature=emb_imp_woyt

