
  



  

Serwisy Finansowe 
Grupy eBroker

 

eBroker.pl - jedna  z największych 
porównywarek finansowych w Polsce. 
Serwis prezentuje najświeższe informacje
ze świata finansów, fachowe rankingi oraz 
artykuły.

Biznes-Firma. pl - dedykowany sektorowi 
MŚP. Informuje przedsiębiorców 
o gospodarce, finansowaniu, inwestowaniu, 
doradza jak prowadzić firmę.

Opinie24.pl - oceniarka instytucji 
i produktów. Zrzesza grono aktywnych 
użytkowników, dzielących się swoimi 
opiniami.

Modele Rozliczeń: FF, CPM

280 000 UU, 640 000 PV



  

Baza jest zbierana za pośrednictwem serwisów eBroker.pl i Biznes-firma.pl

B2B
300 000
B2B

300 000

Wolumen
2 000 000 kont

Wolumen
2 000 000 kont

B2C
1 700 000
B2C

1 700 000

Targetowanie 

Baza mailingowa Grupy eBroker

Modele Rozliczeń
- CPM, CPC, CPL, CPS, hybrydy.

Wysyłamy produkty
 - finansowe, motoryzacyjne, e-commerce, gsm 

– Behawiorlane (historyczne zachowania użytkownika),
wiek, płeć, wojewótdztwo, zainteresowanie produktem.



  

 

Rankomat- Porównywarka OC AC

W skład grupy rankomat wchodzą
porównywarki ubezpieczeń, produktów
finansowych i telekomunikacyjnych.

PORÓWNYWARKI

150 osobowy zespół contact center
wykonujący każdego dnia ponad 9000
połączeń.

CONTACT CENTER

Setki porad każdego miesiąca, czytanych
przez klientów wahających się w
wyborze właściwego produktu.

BAZA WIEDZY



  

Sowa finansowa

70 000 UU
Rankingi i oferty chwilówek, pożyczek 
ratalnych, społecznościowych i kredytów 
bankowych. Porównywarka kont i lokat 
bankowych. Artykuły i poradniki dot. 
bezpiecznego i efektywnego pożyczania 
oraz finansów. 

Modele Rozliczeń
– FF, CPL, CPS, hybrydy



  

Komórkomat.pl

665 989 UU
1 561 277 PV

Największa porównywarka ofert telefonii 
komórkowej w Polsce. Aktualnie 
porównuje ponad 400 ofert
21 polskich operatorów. Dostarcza 
informacji o najnowszych promocjach, 
publikuje rankingi oraz analizuje bieżące 
trendy technologii na rynku GSM.

Modele Rozliczeń
FF, CPL, CPA, CPC, hybrydy



  

Rankomat Finanse

Przenosząc model i podejście do klientów
które reprezentuje rankomat.pl na rynku
ubezpieczeniowym, wprowadzamy dobre
praktyki na rynek finansowy.

RANKOMAT.PL

WIARYGODNA PORÓWNYWARKA

REALNE DORADCTWO I SPRZEDAŻ

UNIKATOWE PROCESY

RANKOMAT FINANSE

$

$



  

  Działania afiliacyjne
u Wydawców eBroker

Od wielu lat współpracujemy z Wydawcami Premium - 
bazami mailingowymi oraz serwisami.  Generujemy duże 
wolumeny leadów w kampaniach finansowych, bazując na 
danych historycznych wybieramy najlepiej konwertujące 
źródła. Każdy nowy Wydawca jest przez nas dokładnie 
weryfikowany zanim przystąpi do kampanii.  



  

eBroker Partner
Działa z nami 4 tysiące aktywnych partnerów, a ich liczba 
dynamicznie wzrasta 

- Blogerzy
 
- Właściciele serwisów i stron www

- Biura pośrednictwa finansowego

- Osoby prywatne



  

eBroker Partner
- Organizujemy AKCJĘ BONUS

Zapewniamy: 
- przygotowanie kreacji, regulaminów, stworzenie 
systemu rozliczeń

- promujemy BONUS na zasobach całej
Grupy Rankomat i Grupy eBroker 

- gwarantujemy wzrost wolumenów i dostęp do 
najlepiej konwertujących źródeł



  

Sieć afiliacyjna LeadAff
● oferujemy współpracę strategiczną w zakresie tworzenia wspólnego brandu produktowego

● integrujemy systemy z możliwością przesyłania danych przez API

● odpowiadamy za projekt graficzny i przygotowanie strony

● prowadzimy kompleksowo kampanię w afiliacji, wykorzystujemy mechanizmy SEM oraz zasoby

Grupy eBroker

● stworzyliśmy autorski system trackingowy z panelem dla Wydawców

https://ekredycik.pl/
https://ekredycik.pl/
https://cashmat.pl/
https://cashmat.pl/
https://gotowkanatychmiast.pl/
https://gotowkanatychmiast.pl/
https://topkredycik.pl/
https://topkredycik.pl/
https://jupicash.pl/
https://jupicash.pl/


  

55 000 UU,  215 000 PV

Ubezpieczeniaonline.pl 

 232 000 UU,  661 000 PV

 Ubezpieczenie.com.pl



  

Dziękujemy

JUSTYNA TOMCZYKOWSKA
SENIOR ACCOUNT MANAGER
mob 664 485 783
justyna.tomczykowska@grupaebroker.pl

mailto:justyna.tomczykowska@grupaebroker.pl
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