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Застрахователите в Европа имат различни онлайн бизнес модели за пазара. Онлайн и директните
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бизнесът не се ограничава само до продажбите,
съществуват редица фактори,
предполагащи успеха на бизнеса в дългосрочен план. Това означава, че всички съответни аспекти
на стратегията трябва да се фокусират от гледна точка на целевата група, продуктите,
ценообразуването, промоцията, дистрибуцията, служителите и партньорите, както и финансовите
резултати.
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За бъде успешна една онлайн стратегия, преди всичко трябва да се отговори на следните
въпроси:
 Какви са тенденциите в Европа, индустриалните стандарти и найдобри практики?
 Къде се намира моята страна и моята фирма в сравнение с Европа?
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Да,
стига
да имам
възможност
в Европа. Представените данни са резултат от изчерпателно проучване, проведено в 31 страни с
близо 400 онлайн преки канали за продажби на застрахователите със съответните критерии за
Нямам доверие на застрахователите
успеха на продукта, цена/печалба, промоция, продажби и обслужване. Европейските стандарти в
Не, защото е скъпа застраховка
застрахователната индустрия и найдобрите практики осигуряват оптимални показатели за анализ
Не се чувствам застрашен от терористичен акт
http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
и сравнения между отделните страни. Разгледани като едно цяло, всички онлайн канали в Европа
представят настоящия стандарт на индустрията за онлайн застраховане. Предлаганите в момента
гласувай
Резултати | Архив
решения са предшествани от стотици анализи на очакванията на клиентите и техническите
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