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Giải thưởng Quốc tế
về Quản lý Chất lượng
Giải thưởng Quản lý Chất lượng
Quốc tế của LIMRA (International
Quality Management Award, IQMA) là
biểu tượng về sự xuất sắc duy nhất
được quốc tế công nhận cho các Giám
đốc Kinh doanh. Giải thưởng đại diện
cho tiêu chuẩn vàng nhằm khen thưởng
và thúc đẩy các nhà quản lý làm việc tại
tuyến đầu đạt được các mục tiêu kinh
doanh ban của bạn.

Giải thưởng Chất lượng Quốc tếTM
(International Quality Award, IQA®), Giải
thưởng Quốc tế về Năng suất
(International Award for Productivity, IAP),
và Giải thưởng Quản lý Chất lượng
quốc tế (International Quality Management
Award, IQMA) thúc đẩy sự thành công của
cá nhân và ban kinh doanh bằng cách:








Cung cấp cấu trúc các giải thưởng
quốc tế được đánh giá cao trong đó
khen thưởng và ghi nhận các tư vấn
và nhà quản lý của bạn cho những
thành tích và hiệu suất đạt được của
họ
Tạo tiêu chuẩn rõ ràng cho việc đo
lường và khen thưởng sự thành công,
qua đó sẽ định hình văn hóa bán hàng
trong ban kinh doanh của bạn
Cung cấp cho những tư vấn có hoạt
động và nhà quản lý một con đường rõ
ràng để phát triển chuyên môn cá
nhân
Tăng khả năng giữ chân những tư vấn
có hiệu suất hàng đầu qua việc khen
thưởng và ghi nhận mà họ nhận được

TƯ VẤN CÓ HOẠT ĐỘNG
Nhằm tạo động lực và khen thưởng
những người có hoạt động đóng góp
vào thành công cho tổ chức của bạn

NHÀ QUẢN LÝ
Ghi nhận và khen thưởng các quản
lý hiệu suất cao nhất của bạn.

Thành viên nhận được giải IQMA có thể:


Có được sự ghi nhận vì đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh doanh


Được khen thưởng vì xây dựng được đội ngũ tư vấn/ ban kinh
doanh có chất lượng và doanh số kinh doanh có chất lượng.



Xác định ra những Giám đốc Kinh doanh và người đạt thành tích hàng
đầu của bạn



Được công nhận cho việc thiết lập và thấm nhuần các tiêu chuẩn hiệu
suất cao nhất trong toàn tổ chức của bạn

Đối tượng mục tiêu:


Dành riêng cho các Giám đốc Kinh doanh của các công ty thành viên của
LIMRA



Giám đốc Kinh doanh:
o Đã từng là nhà quàn lý kinh doanh trong tối thiểu hai năm
o Quản lý 10 tư vấn đủ tiêu chuẩn nhận IQA trở lên trong ban
o Muốn đạt được sự công nhận IQMA danh giá như một dấu ấn về tính
chuyên nghiệp, năng lực và khả năng lãnh đạo của họ trong thị trường
bảo hiểm ngày nay

Những thành viên được giải thưởng danh giá này sẽ nhận:


Giấy chứng nhận hoặc bằng khen. Con dấu hoặc huy chương được trao
theo năm xen kẽ.



Hiển thị huy hiệu kỹ thuật số IQMA về xuất sắc chuyên môn trên
danh thiếp và/hoặc email. Huy hiệu kỹ thuật số giờ có thể xác minh
trên trang web verify.limra.com — MỚI TRONG NĂM 2020!

IQMA của LIMRA được công nhận trên toàn thế giới là một dấu ấn
về sự xuất sắc chuyên môn. Các quản lý của bạn sẽ phấn đấu để
hội đủ tiêu chuẩn nhận giải thưởng bằng cách thể hiện khả năng
lãnh đạo thúc đẩy hiệu suất và hoạt động kinh doanh chất lượng.
Để biết thêm thông tin xin liên hệ TalentSolutionsInternational@limra.com

Giải thưởng Quốc tế
về Quản lý Chất lượng

IQMA

XÁC ĐỊNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN
Xác định các Giám đốc Kinh doanh hàng đầu của bạn
Các công ty có thể dễ dàng xác định các Giám đốc Kinh doanh hàng đầu của mình để
vinh danh với Giải thưởng Quản lý Chất lượng Quốc tế.

Cách tính mẫu
Tiêu chí cách tính

Kết quả

Giám đốc Kinh doanh

Nhà Quản lý Kinh doanh tối thiểu trong hai năm

Các tư vấn đủ tiêu chuẩn nhận
IQA

Bạc: 10 tư vấn hoặc nhiều hơn nhận IQA trở lên
Vàng: 15 tư vấn hoặc nhiều hơn nhận IQA trở lên
Bạch kim: 20 tư vấn hoặc nhiều hơn nhận IQA trở lên

Giám đốc Kinh doanh sẽ nhận được giấy chứng nhận hoặc bằng khen, và con
dấu hoặc huy chương được trao trong những năm xen kẽ. Các Giám đốc Kinh
doanh đủ tiêu chuẩn sẽ vinh dự được hiển thị huy hiệu kỹ thuật số IQMA về xuất
sắc chuyên môn trên danh thiếp và trang web của mình.

006633-0918 (50700-10-710-48509)

