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Comperia.pl: nowa odsłona strony głównej serwisu
2 lipca br. Comperia.pl uruchomiła nową stronę główną serwisu http://www.comperia.pl. To nie
tylko odświeżony design, ale również zmiana strategii prezentowania treści przez porównywarkę.
Celem jest jak największe wsparcie konsumentów w podejmowaniu trafnych decyzji finansowych.
Nowa strona główna na pierwszym miejscu stawia narzędzie, którego poszukuje użytkownik –
porównywarkę, zachowując jednocześnie estetyczny charakter. Pozostałe elementy strony zostały
równie starannie przemyślane i zbudowane zgodnie z założeniem, że użytkownik poszukujący usługi
finansowej powinien dostać jak największe wsparcie w procesie podejmowania decyzji.
Użytkownik poszukujący np. kredytu hipotecznego najpierw trafia na boks prezentujący najnowsze
informacje z branży. Jeśli coś ważnego dzieje się na rynku mieszkaniowym – dowiaduje się o tym od
razu. Następnie może skorzystać z głównego narzędzia porównywarki, czyli przyjemnego dla oka i
łatwego w użyciu miniwidgeta, obsługującego podstawowe kategorie w branży. Umożliwia on
przejście do konkretnego porównania ofert od razu ze strony głównej, a potem szybką realizację
wniosku. Oznacza to, że już w trzecim kroku można złożyć zamówienie na konkretny produkt.
Użytkownik o określonych preferencjach powinien być takim rozwiązaniem usatysfakcjonowany.
Mniej zdecydowanym klientom Comperia.pl umożliwia zapoznanie się z opiniami innych
użytkowników. Na forum każdy może poradzić się eksperta finansowego lub podyskutować z innymi
użytkownikami. Co dziesięć minut pojawiają się kolejne posty od osób szukających porady na temat
kredytów, lokat, ubezpieczeń czy produktów finansowych dla firm.
Na dole strony głównej zespół ekspertów porównywarki przedstawia analizy i raporty.
"Jednym z głównych celów, które przyświecały nam w przebudowie strony głównej Comperia.pl, było
wyeksponowanie jej merytorycznego charakteru. Poza narzędziami, które pomagają użytkownikom
znaleźć najlepsze produkty finansowe, przekazujemy dużą dawkę wiedzy, której potrzebują nasi
klienci, aby świadomie dokonywać trafnych wyborów. Chcemy pokazać odwiedzającym nas
konsumentom, że za Comperia.pl stoi sztab profesjonalistów i ekspertów finansowych, którzy
każdego dnia są gotowi pomóc w podjęciu decyzji o wyborze konkretnego produktu finansowego" –
mówi Adam Urbanowski, Dyrektor Marketingu Comperia.pl S.A.
W trwające dwa miesiące prace zaangażowany był zespół składający się z ekspertów UX, SEO i
koderów. Całość procesu nadzorował szef marketingu Comperia.pl, Adam Urbanowski.
Nowa strona główna, przejęcie portalu Telepolis.pl i zapowiadane uruchomienie porównywarki ofert
GSM to kroki milowe Comperia.pl w kierunku stania się multiporównywarką.

***
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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