e-insurance.pl ju¿ sprzedaje

Zaledwie dwa tygodnie dzia³alnoœci e-commerce portalu ubezpieczeniowego e-insurance.pl wystarczy³y do sprzedania pierwszej polisy ubezpieczeniowej.

29 marca 2002 r. pierwszy klient zdobyty przez e-insurance.pl zdecydowa³ siê na wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego Allianz oraz wykupi³ uzupe³niaj¹c¹ polisê maj¹tkow¹ obejmuj¹c¹ wyposa¿enie mieszkania oraz odpowiedzialnoœæ cywiln¹ (w TU Allianz).
Ponadto cztery osoby z³o¿y³y za poœrednictwem portalu e-insurance.pl aplikacjê wstêpn¹ dotycz¹c¹ ubezpieczeñ na ¿ycie. W dwóch przypadkach chodzi o polisy typowo inwestycyjne (oszczêdnoœciowe), w dwóch o uniwersalne (z funduszem inwestycyjnym).

Zdaniem producenta serwisu fakty te dowodz¹ skutecznoœci modelu biznesowego, na którym oparto budowê e-insurance.pl. Nadrzêdnym celem portalu jest przyci¹gniêcie Internautów zainteresowanych ubezpieczeniami a nastêpnie wzbudzenie i utrzymanie ich zaufania. Dziêki sta³ej interakcji, dostarczaniu bie¿¹cej informacji oraz niezale¿nych porad czytelnicy decyduj¹ siê na korzystanie z oferty e-commerce portalu.

Model biznesowy polegaj¹cy na opieraniu przychodów portalu wy³¹cznie o reklamy zosta³ zweryfikowany przez rynek ju¿ w latach 2000-2001. Zbankrutowa³a Arena.pl, upadek portalu Ahoj.pl pogr¹¿y³ przy okazji poprzednika e-insurance.pl - vortal SOCRATES. Nie uda³o siê zdobyæ odpowiedniej zyskownoœci serwisowi Pilot Finansowy (tworzonemu przez Eradê SA), który tak¿e znikn¹³ z Sieci. To tylko kilka przyk³adów bankructwa idei opartej na przekonaniu, ¿e to wysoka ogl¹dalnoœæ wygeneruje przychód i zysk. Rynek jest teraz dojrzalszy, polski Internet komercyjny na w³asnej skórze odkry³, ¿e na samej du¿ej odwiedzalnoœci - opartej np. o dzieci i uczniów - nie da siê nawet pokryæ kosztów.

Milionowa ogl¹dalnoœæ generuje ogromne koszty utrzymania infrastruktury technicznej przy znikomym efekcie finansowym - mówi Adam Jarecki, redaktor naczelny e-insurance.pl i jednoczeœnie w³aœciciel firmy Termit IC, producenta portalu. - Nasz cel by³ inny: nie potrzebujemy wielkiego zasiêgu, potrzebujemy czytelnika, który obecnie lub w niedalekiej przysz³oœci da realny przychód towarzystwom ubezpieczeniowym. I do takich uda³o nam siê trafiæ.

Portal e-insurance.pl ju¿ w za³o¿eniach mia³ byæ serwisem elitarnym, zmuszaj¹cym czytelnika do myœlenia oraz odrobiny wysi³ku przy podejmowaniu w³asnych decyzji finansowych. Na jego stronach znajdziemy wszystko, co jest potrzebne do ich podjêcia. Nie bêdzie tam jednak najprostszej porady: jak¹ polisê i w jakim towarzystwie wykupiæ. Ka¿dy cz³owiek ma bowiem indywidualne potrzeby w tym zakresie i uogólnienia prowadz¹ zwykle na manowce.

Za dwa tygodnie e-insurance.pl opublikuje pierwsze wyniki badañ ankietowych przeprowadzanych przez ARC Rynek i Opinia. Ju¿ teraz wiadomo, ¿e czytelnik serwisu to mê¿czyzna (75%) w wieku powy¿ej 26 lat (60%) i z przyzwoitymi dochodami (ponad po³owa zarabia wiêcej ni¿ œredni¹ krajow¹).

Portal e-insurance.pl pojawi³ siê w wersji testowej 1 paŸdziernika 2001 roku. Wersja "official release" zosta³a opublikowana na pocz¹tku stycznia 2002 r. Oferta e-commerce'owa zosta³a uruchomiona 16 marca. Obecnie portal posiada ponad 1200 zarejestrowanych czytelników.
Producentem portalu jest firma Termit Internet Consulting; poprzednio m. in. w³aœciciel serwisu ubezpieczeniowego SOCRATES.

Kampanie reklamowe na stronach portalu e-insurance.pl - oparte na emisjach okien pop-up, bannerów reklamowych, mega-bannerów i podobnych narzêdziach marketingu interaktywnego - s¹ obs³ugiwane przez firmê ARBOmedia Polska.

Przydatne linki:
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
http://www.arbomedia.pl/ - sieæ ARBOmedia Polska.


----------------------------------------------
Dane kontaktowe (nie do publikacji):
adres vortalu: 		http://e-insurance.pl/
redaktor naczelny: 	Adam Jarecki
e-mail: 			e-insurance@e-insurance.pl (w sprawach zwi¹zanych z vortalem)
			adam@adamjarecki.pl (w innych sprawach)
pilny kontakt: 		0601 777-203
fax: 			0 (prefix) 42 6543-176

