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KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

ITMEDIA VIET NAM

Khách hàng của chúng tôi là tư vấn bảo hiểm, Quản lý bảo hiểm đang làm việc các tại doanh
nghiệp bảo hiểm nhân thọ, đại lý tổ chức như:

Tư vấn viên, cấp quản lý, văn phòng tổng đại lý, doanh nghiệp bảo hiểm... có nhu cầu về
Đào tạo, chia sẻ trong lĩnh vực Truyền thông, quảng cáo, phát triển thương hiệu lĩnh vực
bảo hiểm vui lòng liên hệ:
0979 77 22 85
0936 86 24 88

itmedia.com.vn
dangdinhchinh.vn

chinh@itmedia.com.vn
lienhe@itmedia.com.vn

Đừng ngần ngại, hãy nhấc máy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu về báo giá các dịch vụ, sản phẩm của ITmedia Việt Nam.

ITMEDIA VIỆT NAM
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Công nghệ 4.0 là một cuộc chơi mà
mỗi tư vấn, quản lý bảo hiểm sẽ phải
mặc định là một phần trong đó. Vấn đề
đặt ra cho chúng ta là lựa chọn nắm
bắt cơ hội, sớm tiếp cận công nghệ 4.0
hay để trôi qua.

Sáng lập & điều hành
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Hiểm ITmedia
Việt Nam.
Chuyên gia đào tạo
Truyền thông, Quảng cáo & Phát triển
thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực bảo
hiểm nhân thọ.

GIỚI THIỆU VỀ
ĐẶNG ĐÌNH CHÍNH
Sinh năm 1988, tại Hà Nội
Anh tốt nghiệp, chuyên ngành Bảo hiểm, Trường

Tác giả & biên soạn 2 cuốn sách:

Đại Học Lao Động - Xã Hội. Với hơn 10 năm gắn

- Nghệ Thuật Tư Vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ

bó với ngành bảo hiểm nhân thọ, anh luôn mong

- Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm & Nghị Định
Hướng Dẫn Thi Hành.

muốn cống hiến và góp một phần nhỏ của mình
vào sự phát triển của ngành Bảo hiểm tại Việt
Nam.

fb.com/dangdinhchinh88

0979 77 22 85

youtube.com/dangdinhchinh1988

dangdinhchinh.vn

tiktok.com@chinh.dangdinh
flickr.com/dangdinhchinh

CỘNG ĐỒNG
MÔI GIỚI BẢO HIỂM
Anh còn là nhà sáng lập và phát triển cộng đồng
môi giới bảo hiểm. Tại đây tập hợp nhiều nhà tư
vấn giỏi, có kinh nghiệm, dịch vụ khách hàng xuất
sắc, trải dài trên khắp 63 tỉnh/ thành phố.

www.moigioibaohiem.vn
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO, CHIA SẺ CỦA
ĐẶNG ĐÌNH CHÍNH

ITMEDIA VIỆT NAM
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Đào tạo quảng cáo bảo hiểm với Facebook Ads.
Đào tạo quảng cáo bảo hiểm với Google Ads.
Đào tạo & cấp chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm.
Phát triển thương hiệu cá nhân.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO HIỂM
ITMEDIA VIỆT NAM
Tầng 14, Tòa nhà ZenTower, Số 12 Khuất Duy Tiến,
Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
024 6686 2488

Thiết kế website bảo hiểm.

093 686 2488 / 0979 77 22 85

Thẻ cá nhân thông minh.

www.itmedia.com.vn

Xuất bản và phát hành sách bảo hiểm.
Pr Truyền thông - Báo chí.

lienhe@itmedia.com.vn
fb.com/itmediavietnam

