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DIREKTNI MARKETING (DM)

Spremembe:

- pojav interneta,

- boljša obveščenost ljudi,

- spremembe potrošnih navad, 

- pomanjkanje časa, itd.

DM kot vse oblike neposredne komunikacije z 

jasno določeno stranko

Prilagoditev življenjskih zavarovanj za DM 
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TRŽENJSKI SPLET PRODUKTA ONA AS
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PRODUKT

Zavarovalna kritja:

V Sloveniji vsako leto za rakom zboli več kot 12.000 ljudi

V letu 2010 je 54% žensk med 30. in 64. letom umrlo zaradi rakavih 
obolenj

Ženski raki¹ predstavljajo že več kot 50% oblik raka pri ženskah

¹ Rak na dojkah, materničnem vratu in telesu, jajčnikih, jajcevodih, nožnici in vulvi
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PRODUKT

 Novi sodobni načini zdravljenja – visoka stopnja ozdravljivosti

 Socialni in ekonomski problem družbe

 Zavarujejo se lahko ženske od 18 do 60 leta starosti 

* Možnost priključitve moškega partnerja 

 Sklenitev zavarovanja za najdaljšo dobo 10 let
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Selekcija rizika - Ona AS

 VPRAŠALNIK O ZDRAVSTVENEM STANJU – 3 vprašanja

 Enostaven postopek selekcije rizika
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CENA – ZAVAROVALNA PREMIJA

ONA AS – zavarovanje za tveganje raka

Paket A B C

Izplačilo v primeru prve 

diagnoze ženskega raka
40.000 € 20.000 € 10.000 €

Izplačilo v primeru smrti 

zaradi katerega koli raka
20.000 € 10.000 € 5.000 €

Dnevno nadomestilo za 

bolnišnično zdravljenje 

ženskega raka (do 100 

dni)

20 € 20 € 20 €



01107F486_Life_Final.ppt

TRŽNE POTI IN TRŽNO KOMUNICIRANJE

- Trženje po pošti

- Trženje po telefonu

- Trženje prek interneta

 Trženje po pošti
- Ciljna skupina – obstoječe zavarovanke od 25 do 60 leta

- Individualni pristop do stranke

- Oblikovano prodajno pismo z visoko stopnjo personalizacije
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TRŽNE POTI IN TRŽNO KOMUNICIRANJE

 Trženje po telefonu
- Klic referenta s strani klicnega centra

- Dvosmerno komuniciranje

 Elektronsko trženje
- Objavljeni bistveni podatki o produktu

- Možnost informativnega izračuna in sklenitve zavarovanja

 Druge oblike tržnega komuniciranja
- Oglaševanje v ženskih revijah - Viva, Ona, Jana, ABC Zdravje, Lepa in 
zdrava,…

- Oglaševanje preko spletnih pasic in portalov 

(zadovoljna.si, vizita.si)

- Promocija preko zasebnih ginekoloških ambulant s sloganom 

Ona As – skupaj smo močnejši (čokolada, nagradna igra)
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LJUDJE, FIZIČNI DOKAZI IN PROCESI

 Najpomembnejši dejavniki odločanja pri sklepanju novega 

zavarovanja:

ZAUPANJE/VARNOST, ODŠKODNINE/ZAVAROVALNINE 

in CENOVNI VIDIK
(Vir: GfK Zavarovalniški monitor 2011)

 Pri trženju produkta Ona As so pomembno vlogo predstavljali 

delavci:

- v klicnem centru, 

- centru za oskrbo strank in 

- obdelavi zavarovalnih pogodb.
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UGOTOVITVE

 Cenovno ugodna ponudba

 Visoka finančna varnost

 Možnost prekinitve zavarovanja

 Možnost zavarovati partnerja

 Želeli bi širša kritja

 Ljudje se zavedajo pogostosti obolenja za rakom in neprijetnih 

posledic, vendar o tem še vedno težko govorijo
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