Warszawa, 24 kwietnia 2012
Rusza nowa eHipoteka.com

Znalezienie kredytu hipotecznego z niską ratą jest od dziś jeszcze łatwiejsze.
Ruszyła nowa, odświeżona wersja serwisu internetowego eHipoteka.com –
pierwszej w Polsce porównywarki kredytów hipotecznych.
eHipoteka.com, pionierska porównywarka kredytów hipotecznych w polskim Internecie,
przechodzi pierwszą gruntowną przebudowę od startu w 2007 roku. Zmiany w nawigacji,
funkcjonalnościach i grafice portalu wprowadzono w oparciu o opinie użytkowników,
zgromadzone w trakcie specjalnego badania wykonanego przez Grupę Comperia,
właściciela portalu, oraz o wiedzę i doświadczenie zespołu największej w Polsce
porównywarki produktów finansowych.
- Nowa eHipoteka.com wykorzystuje najlepsze praktyki branży internetowej i
doświadczenie w skutecznym kojarzeniu osób poszukujących produktów finansowych z
oferującymi je bankami – mówi Bartosz Michałek, Prezes Zarządu spółki Comperia.pl SA,
właściciela portalu. – Łączy najnowsze trendy w światowym Internecie z unikalnym
know-how Comperia.pl.
Od dziś eHipoteka.com ma odświeżone logo, zupełnie nową konstrukcję, bardziej
przejrzysty układ treści i zdecydowanie łatwiejszą nawigację. Zniknęły działy, które
cieszyły się najmniejszym zainteresowaniem internautów. Pozostałe zmieniono tak, aby
informacje o produktach były podane w najbardziej czytelny sposób. Dla spragnionych
okazji portal wyodrębnia teraz jeszcze wyraźniej informacje o najnowszych, gorących
ofertach produktowych. Dodatkowo, szukając kredytu będzie można porównać swoje
oczekiwania z preferencjami innych osób. W sekcji porad internauci znajdą kalkulatory
kredytowe, materiały edukacyjne i najnowsze artykuły z pozostałych portali Grupy
Comperia.
- Dla aktywnych internautów sieć jest najważniejszym źródłem informacji o usługach
finansowych. Internauci przychodzą tu, by dowiedzieć się więcej o ofertach, porównać je
i zamówić wybrany produkt. Fraza „kredyty” jest wpisywana do wyszukiwarki Google
ponad milion razy miesięcznie – mówi Bartosz Michałek. – To rynek o ogromnym
potencjale, a eHipoteka.com to dziś najbardziej nowoczesna, łatwa w obsłudze, szybka,
profesjonalna i aktualna strona łącząca klientów z bankami – podkreśla.
eHipoteka.com porównuje oferty kredytów hipotecznych 23 banków. Codziennie
prezentuje aktualne, rzetelne i kompleksowe informacje o produktach finansowych
dedykowanych do finansowania zakupu mieszkania, domu czy działki. Umożliwia szybkie
i wygodne porównanie on-line kredytów z oferty banków oraz obliczenie wysokości raty
dla określonej kwoty kredytu. Prezentuje plusy i minusy każdej z dostępnych ofert. Po
podjęciu
decyzji
i wybraniu
najciekawszych
ofert
eHipoteka.com
umożliwia
natychmiastowy bezpłatny kontakt z bankiem.
Portal eHipoteka.com należy do Grupy Comperia.
***

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 istnieje od marca
2008 roku. Obecnie za jej pośrednictwem do banków trafia co miesiąc kilka tysięcy
klientów. W skład Grupy Comperia, oprócz porównywarki finansowej Comperia.pl,
wchodzi obecnie portal poświęcony kredytom hipotecznym eHipoteka.com oraz
uruchomiony
niedawno
serwis
finansowo-motoryzacyjny
Autoa.pl.
Niedawno
uruchomiono także ComperiaLead, rozbudowany program partnerski, który pozwala
właścicielowi dowolnej strony internetowej lub bloga na zarabianie w sieci na
pośrednictwie w sprzedaży produktów finansowych. W czerwcu do Grupy dołączył też
portal Banki.pl.

