Prezado [Nome do Chefe],
Peço a sua aprovação para participar da Conferência Latino-Americana de LIMRA e LOMA no 31 de outubro a
1º de novembro, na Cidade de Nova York. Eu acho que os temas que sobre inovação, tecnologia e
transformação digital estão alinhados com as áreas nas quais queremos continuar sendo competitivos e acho
que seria uma grande oportunidade para conhecer investigações, melhores práticas e conselhos táticos
apresentados por expertos globais da indústria.
Considero empolgantes as valiosas oportunidades para estabelecer redes de contato com muitas soluções que
serão apresentadas e espero que o senhor esteja de acordo que seria muito valioso para mim (e, ao mesmo
tempo, beneficiará a nosso departamento inteiro).
Como participante da Conferência, terei acesso a dois dias de sessões, mesas de discussão e oportunidades
para estabelecer redes de contato, bem como cópias das apresentações, para consultar de novo uma vez que
ele volte. Todas as apresentações abordarão o tópico "Transformação Estratégica: Mudando Perspectivas
para Gerar Crescimento" e incluem informações sobre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O Agente do Futuro
A Experiência do Cliente
IFRS17
Gestão do Talento
Seguro Catastrófico
Perspectivas de Taxas Futuras de Juros
Conduta Econômica
Transformações Digitais
Desenvolvimentos de Assinatura
Microseguros
Aprendizagem em linha e fora de linha
E muito mais!

A taxa de inscrição é de $995 DÓLARES para membros da LIMRA LOMA (ou r $1.490 USD para os que não são
membros), se eu me cadastrar antes do dia 1 de outubro, os custos de viagem adicionais seriam de
aproximadamente ____com base na seguinte repartição de custos:
Tarifa Aérea

____________

Transporte

____________

Hotel

____________

Alimentos

____________

Eu gostaria muito de escrever um relatório depois da Conferência para detalhar o que eu aprendi e estaria seguro
de compartilhar a informação toda com a equipe e a organização.
Por favor, fique à vontade de dizer-me se tiver alguma dúvida ou se precisar de mais informações antes de fazer
a decisão de aprovar esta solicitação. Acredito com certeza que participar deste evento beneficiará ao
departamento inteiro e espero que esteja de acordo comigo!
Obrigado por sua atenção.
[Seu Nome].
Obs: Pode consultar http://www.limra.com/LACONF-PT/ para ver por que vale a pena o investimento!

