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Informacja prasowa
Multiagencja eXtender inwestuje w aplikację Comperia Agent
Comperia.pl S.A., porównywarka produktów i usług finansowych,
ubezpieczeniowych oraz telekomunikacyjnych, rozpoczyna współpracę z Grupą
Finansową eXtender. Firmy podpisały umowę, która obejmuje wdrożenie
systemu oraz sprzedaż licencji innowacyjnej aplikacji Comperia Agent dla blisko
100 agentów multiagencji.
– Bardzo cenne jest zaufanie, którym obdarza nas kolejna multiagencja. Cieszymy się z
nowego wyzwania jakim jest wdrożenie aplikacji Comperia Agent w Grupie Finansowej
eXtender. Wierzymy, że niezwłocznie po zainstalowaniu systemu nasz nowy partner
odczuje znaczącą poprawę komfortu pracy – mówi Daniel Palak, dyrektor zarządzający
obszarem ubezpieczeń w Comperia.pl S.A.
Comperia Agent to autorska aplikacja Comperia.pl S.A., stanowiąca innowacyjne
narzędzie usprawniające codzienną pracę agentów ubezpieczeniowych. Aplikacja
umożliwia m.in. porównywanie ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz
polisowanie z poziomu jednego panelu. Osobom zarządzającym w multiagencjach
Comperia Agent ułatwia zarządzanie siecią agentów czy automatyzacje rozliczeń́ i proces
raportowania. Dodatkowo pozwala zwiększać przychody poprzez sprzedaż produktów
finansowych dostępnych w programie partnerskim ComperiaLead.
– Współpraca z Comperia.pl S.A. to kolejny krok w kierunku rozwoju Grupy Finansowej
eXtender. Jestem przekonany, że inwestycja w innowacyjne rozwiązanie jakim jest
aplikacja Comperia Agent przyczyni się do jeszcze większego zadowolenia klientów
korzystających z naszych usług, a także do unowocześnienia i usprawnienia pracy
naszych agentów oraz do generowania wyższych wyników biznesowych – mówi Tomasz
Marciniak, prezes Grupy Finansowej eXtender.
Comperii Agent zaufali m.in. DIAMOND FINANCE, Lubuska Grupa Kapitałowa, ATUT,
Agencja Ubezpieczeniowa Ewa Rosa, Idea Partners Group, Arrant.
– W maju rozpoczęliśmy szeroką akwizycję aplikacji ubezpieczeniowej Comperia Agent.
Informacje zwrotne po prezentacjach systemu oraz spotkaniach z agentami są bardzo
pozytywne, co dodaje nam motywacji do dalszego rozwoju aplikacji. Niebawem
rozszerzymy aplikację o produkty mieszkaniowe i turystyczne, co dodatkowo uatrakcyjni
naszą ofertę dla agentów ubezpieczeniowych – dodaje Daniel Palak z Comperia.pl S.A.
***
Comperia.pl S.A. - notowana na GPW w Warszawie 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, wchodzą serwisy eHipoteka.com, Autoa.pl,
Banki.pl, Kontoteka.pl, TELEPOLIS.PL oraz program partnerski ComperiaLead. 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 2013 r. Comperia.pl S.A. została uhonorowana tytułem „Lider Przedsiębiorczości
Roku 2013” przyznawanym przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Więcej
informacji: www.comperia.pl

