Vortal e-insurance.pl ma ju¿ rok

	30 wrzeœnia min¹³ pierwszy rok dzia³ania vortalu ubezpieczeniowego e-insurance.pl. W tym czasie zdoby³ on ponad 3.800 sta³ych, zarejestrowanych czytelników i zajmuje drugie miejsce pod wzglêdem ogl¹dalnoœci wœród konkurencyjnych serwisów.

CZYTELNICY
Ponad 3.800 osób zdecydowa³o siê do³¹czyæ do grona abonentów biuletynu ubezpieczeniowego e-insurance.pl. Newsletter, przekazywany czytelnikom e-mailem œrednio raz w tygodniu, sta³ siê dla wiêkszoœci z abonentów g³ównym Ÿród³em informacji z rynku ubezpieczeniowego.
Vortal opublikowa³ profil czytelnika, opracowany przez agencjê ARC Rynek i Opinia (ARCnet) na zlecenie sieci reklamowej ARBOmedia. Obszerne fragmenty s¹ dostêpne pod adresem:
http://e-insurance.pl/reklamod/profil.htm

REKLAMODAWCY
Na stronach e-insurance.pl reklamowali siê:
a) przedstawiciel bran¿y FMCG (Fast Moving Consumer Goods - dobra szybkozbywalne) Agros-Fortuna SA
b) przedstawiciel bran¿y medycznej - GlaxoSmithKline (kampania produktowa - plastry antynikotynowe NiQuitin)
c) przedstawiciele bran¿y IT - Panasonic (aparaty cyfrowe z brandu Leica Lumix) oraz Hewlett-Packard (cyfrowe urz¹dzenia biurowe i drukarki laserowe)
d) przedstawiciel bran¿y produktów luksusowych: Vichy CAI/CAF (seria kosmetyków Vichy Homme)
e) przedstawiciele bran¿y oko³ofinansowej (produkty i us³ugi wspomagaj¹ce pracê brokerów i agentów ubezpieczeniowych)

E-COMMERCE
Od marca 2002 r. ruszy³a dzia³alnoœæ e-comerce vortalu. Obs³ug¹ klientów zainteresowanych zakupem ubezpieczeñ na ¿ycie zajmuje siê firma brokerska INS Broker. Takie rozwi¹zanie pozwala redakcji e-insurance.pl zachowaæ pe³n¹ niezale¿noœæ przy pracy dziennikarskiej.
Pierwsz¹ polisê sprzedano po zaledwie dwóch tygodniach od uruchomienia dzia³u e-commerce.

OGL¥DALNOŒÆ
Vortal e-insurance.pl zajmuje drugie miejsce pod wzglêdem emisji stron wœród vortali ubezpieczeniowych. Pozosta³ przy tym niezale¿nym graczem na rynku (konkurent pierwszy na liœcie wspó³pracuje z Gazet¹ Wyborcz¹ i emituje ok. 20% wiêcej stron miesiêcznie).
Zestawienie nie obejmuje dzia³ów ubezpieczeniowych portali horyzontalnych, powsta³o bowiem w celu porównania niezale¿nych serwisów internetowych.
Zestawienie jest dostêpne pod adresem:
http://e-insurance.pl/reklamod/profil.htm





PLANY NA PRZYSZ£OŒÆ
Vortal zamierza uruchomiæ drug¹ czêœæ dzia³u e-commerce, obejmuj¹c¹ ubezpieczenia maj¹tkowe i osobowe. Obecnie trwa wybór potencjalnych partnerów.
W ci¹gu kolejnego roku vortal chce dwukrotnie zwiêkszyæ ogl¹dalnoœæ, unikaj¹c przy tym masowych kampanii reklamowych. Zdaniem producenta e-insurance.pl - firmy Termit IC - wa¿niejsza jest bowiem “jakoœæ czytelnika” (wykszta³cony, w wieku powy¿ej 30 lat, bez problemów finansowych) ni¿ ich masowoœæ (wiêkszoœæ u¿ytkowników Internetu w Polsce to m³odzie¿ w wieku poni¿ej 26 lat).
Vortal planuje zorganizowanie po raz pierwszy w swojej historii konkursu polis na ¿ycie. Bêdzie to pierwszy przypadek w którym redakcja oficjalnie wska¿e najlepsze jej zdaniem produkty ubezpieczeniowe dostêpne na polskim rynku.
W paŸdzierniku 2002 r. wystartowa³a pierwsza kampania reklamowa oparta o INSIDE-AD, wstawki reklamowe w biuletynie ubezpieczeniowym przesy³anym sta³ym czytelnikom. Producent wykonawczy vortalu dok³adnie analizuje jej przebieg przed rozpoczêciem ogólnej sprzeda¿y tego typu reklam below-the-line.

-----------------------
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 - profil czytelnika.
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

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


