OFERTA DLA PARTNERÓW Inwestycje.pl

PORTAL Inwestycje.pl
Portal dostarcza bieżących informacji finansowych na potrzeby przedsiębiorców, inwestorów,
biznesmenów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką inwestowania.

PASAŻ FINANSOWY Inwestycje.pl – platforma sprzedaży produktów finansowych
Pasaż Finansowy jest nowoczesną platformą komunikacji, za pośrednictwem której wszyscy
użytkownicy portalu Inwestycje.pl mogą zapoznać się z bogatą ofertą produktów (zobacz więcej ->
zestawienie ofert) finansowych oraz zakupić te, które najbardziej im odpowiadają.

•

Dla instytucji finansowych ta nowoczesna platforma sprzedaży przez Internet stanowi idealne
uzupełnienie tradycyjnych kanałów dystrybucji produktów finansowych, poprzez dotarcie do
pożądanej grupy docelowej – użytkowników portalu Inwestycje.pl.

•

O wyborze produktów, treści oraz sposobie prezentacji oferty decydują nasi Partnerzy. Tym
samym dajemy im możliwość zaprezentowania ich bogatej oferty produktów finansowych,
skierowanej zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm. Stały kontakt z Partnerami
gwarantuje bieżącą aktualizację oraz poszerzanie gamy produktów prezentowanych w naszym
Pasażu.
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Partnerom Pasażu Finansowego oferujemy współpracę według schematu:

Użytkownik portalu
Inwestycje.pl

Potrzebuje
pełnej informacji
finansowej

Potrzebuje produktów
finansowych:
konta, karty kredytowej,
ubezpieczenia, kredytu,
funduszu inwestycyjnego
i innych

Potrzebuje
pełnego dostępu do oferty
produktowej
by mógł podjąć decyzję o
zakupie

Oferta Partnera
w Pasażu Finansowym
Inwestycje.pl

Formularz
kontaktowy

TRANSAKCJA

Portal Inwestycje.pl zapewnia dotarcie do szerokiego grona odbiorców
Państwa potencjalnych klientów
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Schemat sprzedaży produktów Partnera poprzez Inwestycje.pl przedstawia się następująco:
1. Klient, po dokonaniu wyboru konkretnego produktu spośród Państwa oferty, wypełnia formularz
zgłoszeniowy, dostępny w serwisie Inwestycje.pl;

2. Państwa Dział Obsługi Klienta przyjmuje od klientów wszelkie prawidłowo wypełnione Formularze, a
także dokonuje analizy odnośnie produktu i zawierania umów z użytkownikiem Inwestycje.pl, na
takich samych zasadach i z taką samą rzetelnością, jakie Bank stosuje wobec innych klientów;

Sprzedaż przez Internet gwarantuje szybkie i skuteczne dotarcie do klientów – użytkowników portalu
Inwestycje.pl. Wzrastające statystyki portalu (ponad 250 000 unikalnych użytkowników i ponad 1 500
000 odsłon, Gemius Traffic, październik 2007 r.) zapewniają dotarcie do coraz szerszego grona naszych
odbiorców. Dodatkowo, by zapewnić napływ nowych klientów do Pasażu, jest on dostępny także w ofercie
portalu finansowego Waluty.com. Dzięki temu prezentacja produktów naszych Partnerów dociera do ponad
520 000 unikalnych użytkowników, którzy generują ponad 3 400 000 odsłon miesięcznie.

Nasze cele realizujemy poprzez:


Dostarczanie aktualnej informacji finansowej w ramach działów:
-

Inwestycje Tradycyjne - informacje z Giełdy Papierów Wartościowych, w tym szereg
narzędzi: profile spółek, indeksy giełdowe, komunikaty ze spółek prezentowane przy
współpracy z serwisem Emitent Polskiej Agencji Prasowej, analizy, notowania i wyniki
spółek, komentarze analityków finansowych największych w Polsce biur maklerskich.

-

Inwestycje Alternatywne – Waluty, Fundusze Hedgingowe, Nieruchomości, Private Equity,
Produkty Strukturyzowane, Surowce, Sztuka – działy, w których informujemy o
różnorodnych, alternatywnych możliwościach lokowania kapitału.

-

Finanse Osobiste – wiadomości z zakresu: Asset Management, Banki, Fundusze
Inwestycyjne, Kariera, Kredyty, Private Banking, Ubezpieczenia

-

Finanse Firmy – Fundusze Unijne, Kredyty dla Firm, Leasing, Podatki, Venture Capital,
Ubezpieczenia w Firmie, Windykacja

-

Biznes – Codzienna porcja wiadomości ze świata E-biznesu, Faktoringu, Franchisingu,
informacje na temat Fuzji i przejęć, Windykacji, Leasingu, Podatków, Przetargów,
zachęcamy Państwa także do udziału w szkoleniach i konferencjach, obejmując te
wydarzenia patronatem medialnym (dział Szkolenia)
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Stworzenie funkcjonalnych narzędzi, które ułatwiają korzystanie z zasobów
portalu i wzbogacają jego ofertę:



-

Pasaż Finansowy – zintegrowanej platformie prezentacji oraz sprzedaży, produktów i usług
finansowych dla klientów, indywidualnych oraz firm. Pasaż Finansowy, to nowoczesne
narzędzie dzięki któremu, bez wychodzenia z domu, możesz porównać i zakupić dostępne
na rynku, produkty i usługi finansowe.

-

Mapa Inwestycji w Polsce – jest narzędziem, które pozwala śledzić na bieżąco inwestycje
w całym kraju. Każda z inwestycji opatrzona jest dokładnym opisem, wraz z danymi
teleadresowymi i fotografiami obiektu. Warszawa, Trójmiasto, Wrocław czy Kraków inwestycje w tych i pozostałych miastach oraz regionach Polski można zobaczyć z satelity,
precyzyjnie sprawdzić ich lokalizację oraz otoczenie.

-

Bazy ponad 430 000 ofert kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości w całej Polsce –
za pośrednictwem http://nieruchomosci.inwestycje.pl każdy użytkownik dociera do
ponad 400 000 ogłoszeń kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości od osób prywatnych i
agencji nieruchomości, ponad 9 400 ofert sprzedaży obiektów od deweloperów, inwestorów,
spółdzielni mieszkaniowych oraz agencji nieruchomości działających w imieniu
deweloperów, a także ponad 31 000 ogłoszeń kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości
komercyjnych od biur nieruchomości, developerów i osób prywatnych.

-

Wersja mobilna portalu – Notowania, indeksy giełdowe, akcje spółek, kursy walut,
informacje ze spółek, wiadomości na temat inwestycji tradycyjnych oraz alternatywnych,
można na bieżąco przeglądać w urządzeniach mobilnych - telefonach komórkowych
wyposażonych w przeglądarkę internetową oraz urządzeniach PDA

-

Forum dyskusyjne – platforma wymiany poglądów, wydawania opinii, zamieszczania
komentarzy pod konkretnymi artykułami

-

Newsletter – wysyłany codziennie do ponad 4900 użytkowników

Naszym Partnerom oferujemy skuteczną promocję ich produktów poprzez:
-

Umieszczenia w serwisie Materiałów Informacyjnych zapewniających Użytkownikom dostęp
do informacji o warunkach skorzystania z produktu, zawierającego w szczególności:
- opis produktów
- warunki cenowe oferty

-

Umieszczenia Formularzy w sposób umożliwiający Użytkownikowi odnalezienie ich w
serwisie oraz zgłoszenie swojego zainteresowania produktem

-

Wprowadzania istotnych zmian dotyczących materiałów informacyjnych, na wniosek
Partnera po ich uprzedniej akceptacji przez Partnera, w ciągu 7 dni roboczych od ich
akceptacji

-

Po zamieszczeniu oferty w Pasażu Finansowym (czy to w systemie prowizyjnym czy na
zasadzie zryczałtowanej opłaty miesięcznej), zamieścimy link Partnera w odpowiednim
katalogu, który następnie będzie przekierowywał do oferty Partnera promowanej w Pasażu
Finansowym

-

Pasaż jest reklamowany w odpowiednich działach w portalu, by zapewnić napływ nowych
klientów
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Zapraszamy Państwa do współpracy

Monika Rygiel
Marketing and PR Specialist
E-FINANCIAL Sp. z o.o.
ul. Sycowska 44
51-319 Wrocław
tel.: (+48) 71 320 71 48
fax: (+48) 71 320 71 48
web: www.e-financial.pl
e-mail: m.rygiel@e-financial.pl
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