Wykszta³ceni, bogaci, w œrednim wieku

Vortal ubezpieczeniowy e-insurance.pl opublikowa³ profil swoich czytelników. W skrócie mo¿na stwierdziæ, ¿e jego u¿ytkownicy nale¿¹ do grona dobrze zarabiaj¹cych i wykszta³conych Polaków.

Trzy czwarte czytelników vortalu to mê¿czyŸni (76%). Z bie¿¹cych zmian wprowadzanych w bazie subskrybentów widaæ jednak zwiêkszaj¹cy siê udzia³ kobiet wœród sta³ych czytelników.

U¿ytkownicy e-insurance.pl maj¹ ustabilizowan¹ sytuacjê ¿yciow¹ i nie musz¹ martwiæ siê o codzienne wydatki. A¿ 48% czytelników zarabia miesiêcznie powy¿ej 2 tys. z³, w tym 12% - ponad 5 tys. z³. Wykszta³cenie powy¿ej œredniego deklaruje 75% ankietowanych (w tym 54% magistrów). Vortal zdoby³ przede wszystkim starszych czytelników - jest ich ponad trzy czwarte. 41% ma od 26 do 35 lat, 30% od 36 do 50 lat a 6% ma 51 lub wiêcej lat. 

Bezp³atne biuletyny ubezpieczeniowe docieraj¹ obecnie do 3.550 skrzynek pocztowych (liczba aktualna na dzieñ 22 czerwca 2002 r.). Tygodniowo zasiêg biuletynu zwiêksza siê o ok. 70-80 adresów netto (ju¿ po odliczeniu osób rezygnuj¹cych z subskrypcji). Producent wykonawczy vortalu (Termit IC) uwa¿a, ¿e jak na serwis niszowy jest to wynik satysfakcjonuj¹cy. Od pocz¹tku celem dzia³añ marketingowych jest bowiem zdobywanie czytelników wartoœciowych dla reklamodawców oraz partnerów e-commerce; nie zaœ budowa zasiêgu za wszelk¹ cenê. 

Z oferty reklamowej e-insurance.pl skorzystali ju¿: Agros-Holding (CTR na poziomie kilkunastu procent), Panasonic (dla brandu Leica-Lumix) Hewlett-Packard (cyfrowe aparaty fotograficzne) oraz NiQuitin (ciekawostk¹ jest fakt, ¿e ca³a redakcja to osoby pal¹ce). 
Do grona sta³ych redaktorów (Adam Jarecki i Monika B³a¿ewicz-Kurzawa - wczeœniej twórcy vortalu ubezpieczeniowego SOCRATES oraz pracownicy dzia³u finansowego portalu AHOJ.PL) do³¹czy³o w maju 2002 r. dwóch sta¿ystów.

Vortal e-insurance.pl pojawi³ siê w wersji testowej 1 paŸdziernika 2001 roku. Wersja "official release" zosta³a opublikowana na pocz¹tku stycznia 2002 r. Producentem vortalu jest firma Termit Internet Consulting; poprzednio m. in. w³aœciciel serwisu ubezpieczeniowego SOCRATES. Obslug¹ zleceñ reklamowych zajmuje siê ARBOmedia Polska.

Przydatne linki:
http://e-insurance.pl/reklamod/profil.htm - wyniki badañ ARCnet.
http://e-insurance.pl/ - portal ubezpieczeniowy E-Insurance.pl
http://e-insurance.pl/dziennik/ - informacje dla dziennikarzy
http://e-insurance.pl/kim/ - o autorach portalu E-Insurance.pl
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