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Comperia.pl i Grupa Wirtualna Polska rozpoczynają współpracę

Comperia.pl, polska porównywarka finansowa i ubezpieczeniowa,

podpisała umowę z Grupą

Wirtualna Polska, liderem polskiego internetu. W wyniku współpracy Comperia uzyska dostęp do
użytkowników poszukujących produktów finansowych w portalu, a Grupa WP zmonetyzuje ruch na
stronie i zwiększy atrakcyjność merytoryczną serwisu.

W ramach umowy, Comperia wdroży w nowym serwisie comperia.wp.pl – również w domenie
banki.wp.pl – narzędzia umożliwiające internautom porównanie i skorzystanie z ofert banków,
ubezpieczycieli, a w przyszłości usług telekomunikacyjnych. Dodatkowo Comperia będzie
odpowiedzialna za dostarczanie WP do publikacji, aktualnych materiałów z zakresu finansów
osobistych, w szczególności rankingów produktów bankowych.
„Podjęliśmy współpracę z dużym graczem, co pozwoli zwiększyć grono użytkowników Comperii oraz
zwiększyć rozpoznawalność marki wśród internautów. Umowa z WP poszerza portfolio znanych
serwisów, w których mamy narzędzia z naszego programu partnerskiego - ComperiaLead. Dzięki
temu banki, a niedługo i telekomy, za pośrednictwem naszej sieci partnerskiej, dotrą do pełnego
przekroju polskiego internauty” - komentuje Marcin Rafał Woźniak, Dyrektor Sprzedaży.
Program partnerski ComperiaLead.pl pozwala zarabiać w sieci za pomocą innowacyjnych narzędzi,
które porównują produkty finansowe dostępne na rynku. Zasoby są udostępniane na zasadach
komercyjnych partnerom, w celu wzbogacenia zawartości ich strony internetowej. Dzięki intuicyjnej
i funkcjonalnej charakterystyce interfejsu, do wykorzystania narzędzi dostarczonych przez Comperię
niepotrzebna jest specjalistyczna wiedza informatyczna. Partner programu otrzymuje wynagrodzenie
w postaci prowizji, zależnej od wysokości transakcji.

„Nawiązanie współpracy z Grupą WP jest ważnym krokiem w rozwoju strategicznym naszego
programu partnerskiego ComperiaLead, którego 3. urodziny właśnie świętujemy. Życzymy naszym
partnerom i sobie, aby nadchodzące lata były równie intensywne i obfite w sukcesy.” – dodaje Karol
Wilczko, wiceprezes Comperii.
Grupa Wirtualna Polska to ponad osiemdziesięcioprocentowy zasięg w polskiej sieci. Należące do niej
witryny odwiedza miesięcznie 16,3 mln internautów (RU) (źródło: Megapanel PBI/Gemius, marzec
2014, estymacja wyników w oparciu o serwisy Wirtualnej Polski i dobreprogramy.pl).

„Wierzymy, że współpraca z Comperia.pl to szansa na monetyzację ruchu na stronie oraz zwiększenie
atrakcyjności merytorycznej serwisu finanse.wp.pl” - komentuje Ewelina Giemra, Key Account
Manager Działu Sprzedaży e-Commerce W Wirtualnej Polsce.

***
Comperia.pl S.A. to pierwsza w Polsce porównywarka finansowa. Przedmiotem działalności spółki jest
porównywanie i pośrednictwo w sprzedaży produktów oferowanych przez banki, firmy doradztwa
finansowego, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, SKOK-i i inne instytucje finansowe.
Comperia.pl istnieje od marca 2008 roku. Obecnie za jej pośrednictwem do banków trafia co miesiąc
kilkanaście tysięcy klientów. W skład Grupy Comperia, oprócz porównywarki finansowej Comperia.pl, wchodzi
eHipoteka.com, Autoa.pl, Banki.pl, Kontoteka.pl oraz Comperialead.pl. W rankingu najszybciej rozwijających się
firm „Deloitte Technology Fast 50” Comperia.pl zajęła 4. miejsce spośród spółek z regionu Europy Środkowej.
Spółka została również INNOWATOREM 2013 w kategorii e-biznes w rankingu tygodnika Wprost i INE PAN. W
grudniu 2013r. Comperia.pl S.A. została uhonorowana tytułem „Lider Przedsiębiorczości Roku 2013”
przyznawanym przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
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