Siaran Pers

untuk di terbitkan segera

Malam Penghargaan Agen Pemasaran MITRACA
Jakarta, 15 Desember 2011. Keberhasilan PT Asuransi Central Asia (ACA) sebagai
pelaku usaha asuransi kerugian dalam memasarkan produknya tidak terlepas dari
peranan para tenaga pemasaran. Untuk itu MITRACA, program jaringan tenaga
pemasaran ACA, hari ini memberikan malam penghargaan di Hotel Peninsula, Jakarta,
bagi para tenaga pemasar. Acara yang bertajuk ”Raising The Stars” ini mengundang
seluruh tenaga pemasar yang tergabung dalam MITRACA, dan dihadiri juga oleh jajaran
direksi dan manajemen ACA.
Event ini adalah wujud kepedulian ACA atas jasa dan kinerja para tenaga pemasar yang
biasa disebut agen asuransi sebagai ujung tombak dalam memasarkan produk-produk
retail ACA. Pertumbuhan premi yang dihasilkan dari program MITRACA cukup positif.
”Perolehan total premi per Oktober 2011 dari program ini mencapai enam miliar lebih.
Kami optimis dengan pelatihan dan fasilitas khusus yang kami berikan bagi para agen
MITRACA dapat membangun kerjasama yang positif, sekaligus menjawab kebutuhan
masyarakat akan agen bersertifikat resmi yang profesional,” kata Presiden Direktur
ACA, Teddy Hailamsah, saat pembukaan acara.

Malam penghargaan ini adalah salah satu event ”Agent Gathering” yang rutin digelar
oleh MITRACA setiap tahunnya. Sesuai dengan tema kali ini ”Raising The Stars”, para
tamu undangan diperlakukan bagai seorang bintang terkenal. Di puncak acara,
MITRACA memberikan reward jalan-jalan gratis ke Korea, bagi agen yang lulus
kualifikasi.
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Email : mitraca@acains.com

Email: nia.arsiani@acains.com

Backgrounders

Keberhasilan PT. Asuransi Central Asia sebagai salah satu perusahaan yang bergerak
dalam bidang asuransi kerugian tidak terlepas dari peranan aparat pemasaran yang
merupakan ujung tombak dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.
Berdasarkan hal tersebut, maka PT. Asuransi Central Asia, membuat suatu program
kerjasama bagi yang ingin menjadi bagian dalam jaringan pemasaran asuransi kerugian
di PT. Asuransi Central Asia, yang dinamakan “MITRACA”

MITRACA berdiri pada tanggal 14 November 2009 dan di resmikan di Hotel Peninsula.
Pada awal berdiri jumlah tenaga pemasaran yang bergabung dengan MITRACA
berjumlah ± 40 orang, dan saat ini dalam waktu 2 tahun, jumlah tenaga pemasaran
mencapai 471 orang, dengan perolehan premi sampai dengan bulan Oktober 2011
mencapai Rp 6 milyar lebih.
Benefit menjadi bagian dari MITRACA:
1. Jenjang Karir. Melalui MITRACA setiap orang mempunyai kesempatan yang sama
untuk meniti karir. MITRACA mempunyai 4 level jenjang karir yaitu : Partner, Senior
Partner, Executive Partner dan yang tertinggi adalah Managing Partner.
2. Komisi. Seorang Mitra didalam setiap penutupan bisnisnya berhak mendapatkan
komisi senilai persentase tertentu dari premi
3. Insentif Recruiting. Mitra akan mendapatkan insentif untuk setiap tutupan new
bisnis dari mitra rekrutannya,
4. Insentif Renewal. Mitra akan mendapatkan insentif untuk setiap penutupan
bisnisnya yang diperpanjang
5. Overriding Commision. Merupakan komisi yang diberikan kepada setiap Mitra di
level tertentu yang berhasil mengkoordinir mitra yang ada didalam jaringannya
dengan baik dan mencapai serta memenuhi target & ketentuan yang telah
ditetapkan.
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6. Yearly Bonus. Merupakan bonus tahunan yang diberikan kepada setiap Mitra di
level tertentu yang jaringannya berhasil mencapai dan memenuhi target dan
ketentuan yang telah ditetapkan.
7. Super Bonus. Merupakan bonus yang diberikan kepada setiap Mitra di level tertentu
yang jaringannya berhasil mencapai dan memenuhi target dan ketentuan yang telah
ditetapkan
8. Salary. Diberikan kepada setiap Mitra yang berada di level Managing Partner
9. Pulsa, Asuransi, Guaranteed Income dan Subsidi BBM. Diberikan kepada setiap
Mitra yang berapa di level tertentu
10. Jalan-jalan ke luar negeri. Setiap Mitra berhak untuk ikut serta dalam kontes jalanjalan yang diadakan setiap tahunnya
11. Bergabung dalam club khusus agen-agen berprestasi. Untuk setiap agen
berprestasi dengan sendirinya akan langsung menjadi anggota MEC (MITRACA
Executive Club) dan mendapatkan previllage tertentu.
Produk Asuransi

Produk Asuransi yang ditawarkan oleh Mitraca adalah produk-produk retail yaitu :
1. Motor Car – Comprehensive & TLO
2. OTOMATE, Asuransi kendaraan bermotor
3. ASRI, Asuransi khusus rumah tinggal
4. Medi +, Asuransi kesehatan khusus korporasi/kumpulan
5. Medisafe, Asuransi kesehatan perorangan
6. Travel Safe Domestik & International, Asuransi Perjalanan
7. Executive Safe, Asuransi Kecelakaan + Perjalanan
8. ASRI Syariah, Asuransi khusus rumah tinggal berbasis syariah
9. Otomate Syariah, Asuransi Kendaraan bermotor berbasis syariah
10. PA Amanah, Asuransi kecelakaan diri berbasis syariah

Diluar produk2 tersebut para Mitra tetap bisa memasarkan produk asuransi yang
merupakan produk konvensional ACA dengan benefit tertentu
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Promosi, Fasilitas, Training dan Edukasi
Untuk mendukung para Mitra maka ACA menyediakan material promosi berupa :
1. Brosur
2. Flyer
3. Banner
4. Neon Box
5. Papan Reklame
Untuk Fasilitas Kerja, Mitraca menyediakan :
1. Kartu Nama,
2. Tempat kerja yang dilengkapi dengan komputer, printer, fax & tel
3. Sistem Mobile Marketing yaitu Sistem pembuatan polis yang cepat oleh para Mitra
sendiri dan pembayaran premi dengan kartu kredit dengan menggunakan akses
internet
Selain itu secara rutin, ACA mengadakan training dan edukasi bagi para mitra
mengenai ACA itu sendiri, pentingnya Asuransi, Produk Asuransi yang ditawarkan ke
nasabah dan bagaimana menjadi Mitra ACA yang sukses
Cara Mendaftar Sebagai MITRACA
1. Melalui website Mitraca di www.aca.co.id
2. Melalui Facebook Mitraca di ‘Mitraca’ ACA Asuransi
3. Datang Langsung ke Agency Department ACA di Mal Ambasador No 2& 3, Tel.
021-5760608
4. Melalui kantor-kantor Cabang ACA terdekat
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