Portale padaj¹, vortale powstaj¹

Przy dŸwiêkach wal¹cych siê business-planów portali horyzontalnych trudno myœleæ pozytywnie o rozwoju biznesu zwi¹zanego z Internetem. Niektórzy jednak nie poddaj¹ siê: przed zmartwychwstaniem serwisu gie³dowego Olimp wystartowa³a wersja testowa nowego vortalu ubezpieczeniowego: E-Insurance.pl.

O ile adres i nazwa E-Insurance.pl jeszcze niewiele mówi¹ przeciêtnemu Internaucie, o tyle ludzi go tworz¹cych zna ju¿ od 1999 roku. Zespó³ redakcyjny magazynu Socrates po upadku portalu Ahoj.pl zdecydowa³ siê na powrót do Ÿróde³: stworzenie od podstaw nowego serwisu ubezpieczeniowego. Niezale¿nego od towarzystw ubezpieczeniowych, PR-managerów i lobbystów; zale¿nego tylko od czytelników.

Oficjalna premiera odbêdzie siê 1 stycznia 2002 roku. W praktyce jednak ju¿ teraz widaæ efekt pracy zespo³u Socrates Team: wersja testowa E-Insurance.pl jest dostêpna w Sieci od 1 paŸdziernika 2001 r. Do treœci vortalu mo¿na dotrzeæ tak¿e za poœrednictwem adresu “e-ubezpieczenie.pl”

...o pieni¹dzach
Producentem wykonawczym E-Insurance.pl jest firma Termit Internet Consulting. Wczeœniej znano j¹ jako twórcê serwisu “A teraz emerytura” oraz jego nastêpcy: vortalu “Socrates”. W czerwcu 2000 r. Socrates sta³ siê czêœci¹ portalu Ahoj.pl. Choæ oficjalnie domena “socrates.pl” nadal nale¿y do Termita, jej sytuacja prawna czeka na wyjaœnienie.
Bud¿et vortalu E-Insurance.pl jest objêty tajemnic¹. Producent jest przygotowany na finansowanie jego dzia³alnoœci przez pó³tora roku.
G³ównym Ÿród³em przychodów serwisu maj¹ byæ prowizje z dzia³alnoœci e-commerce. Vortal bêdzie poœredniczy³ w sprzeda¿y polis ubezpieczeniowych (obecnie w fazie finalnej znajduj¹ siê negocjacje z jednym z ogólnopolskich brokerów), kont internetowych skierowanych do wci¹¿ niedocenianych ma³ych przedsiêbiorstw, us³ug webdesignerskich oraz innych Ÿróde³, które obecnie nie mog¹ byæ ujawnione. Vortal zaoferuje równie¿ swój content odbiorcom zewnêtrznym. Reklama ma byæ tylko dodatkowym punktem w bud¿ecie, jej akwizycj¹ zajmie siê jedna z internetowych sieci brokerskich.
Celem wszystkich umów ma byæ odci¹¿enie zespo³u redakcyjnego; jego cz³onkowie maj¹ zaj¹æ siê tym, co robi¹ najlepiej: tworzeniem treœci ubezpieczeniowej.

...o zawartoœci
G³ówn¹ zalet¹ vortalu jest prezentowanie informacji opatrzonych dok³adnym komentarzem. E-Insurance.pl nie chce braæ udzia³u w wyœcigu “kto pierwszy poda...”. Redaktorzy wol¹ dok³adnie opracowaæ background tematu. Dlatego tak¿e iloœæ doniesieñ jest ograniczona. “Wolimy opublikowaæ dwie wiêksze i dok³adniejsze analizy ni¿ dziesiêæ krótkich, ma³o przydatnych newsów” - twierdzi Adam Jarecki, redaktor naczelny E-Insurance.pl. - “Takie podejœcie ma udowodniæ czytelnikom, ¿e szanujemy zarówno ich samych, jak i ich czas.”

...o przysz³oœci
Redaktorzy E-Insurance.pl chc¹ zakoñczyæ rozbudowê “golden contentu” (sta³a warstwa informacyjna, wymagaj¹ca tylko aktualizacji) do koñca marca 2002 r. Nastêpnie zespó³ zostanie podzielony. W marcu Monika B³a¿ewicz-Kurzawa zajmie siê wprowadzaniem na rynek vortalu biotechnologicznego. W czerwcu planowany jest start wersji testowej nowego serwisu ekonomicznego, którego szefem bêdzie Adam Jarecki.
“Wiele firm mierzy si³y na zamiary” - mówi Monika B³a¿ewicz-Kurzawa - “My chcemy startowaæ z produktami ju¿ dojrza³ymi, a nie sk³adaj¹cymi siê z mnóstwa obrazków ‘Under Construction’”.
Je¿eli praca nad nowymi serwisami bêdzie posuwaæ siê wolniej ni¿ w za³o¿eniach, producent wykonawczy przesunie terminy premier. Najwa¿niejszy jest bowiem czytelnik, który po pojawieniu siê na stronach serwisu nie mo¿e odejœæ rozczarowany.

...okrêt flagowy
G³ównym produktem zespo³u bêdzie jednak ca³y czas vortal E-Insurance.pl. Jego twórcy chc¹, aby - tak jak Socrates - wyznacza³ nowe trendy i pomys³y w prezentowaniu trudnych przecie¿ tematów zalanemu nadmiarem informacji Internaucie. Sukces Socratesa udowodni³, ¿e wiedz¹ jak to zrobiæ. Teraz potrzebny jest tylko czas i... pomoc czytelników.

...o ludziach E-Insurance.pl
Wiêcej informacji w dziale “Kim jesteœmy” vortalu: http://e-insurance.pl/kim/
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