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Zvyšování online prodeje 
pomocí analytiky webu  
a optimalizace jeho výkonu  

 

Poznejte, jak ČSOB Pojišťovna zvýšila 

v roce 2011 své online prodeje díky 

spuštění nové aplikace pro sjednání 

pojištění a úpravě produktu na míru 

zákazníkům. 

 

 

  

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL 

 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 

 

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI 

Provedené 

změny:  

Nová aplikace pro sjednání 

Úprava cenových podmínek 
Nová aplikace pro sjednání Nová aplikace pro sjednání 

Výsledky: 

Konverzní poměr:  

+ 100 % 

Počet sjednaných pojistek: 

+ 150 % 

Počet sjednaných pojistek: 

+ 60 % 

Průměrná výše pojistky: 

+ 15 % 

Konverzní poměr:  

+ 50 % 

Průměrná výše pojistky:  

+ 45 % 

 

Výchozí situace klienta 

ČSOB Pojišťovna se rozhodla redesignovat svůj web a aplikace sloužící ke sjednání pojištění online. U online sjednání 

jsou klíčové především pojištění vozidel, domácností a cestovní pojištění. U všech těchto produktů bylo cílem 

redesignu zvýšit kromě spokojenosti zákazníků také počet prodaných pojistek a jejich průměrnou hodnotu. 

Podívejte se na dalších stránkách, jak se nám povedlo splnit zadání. 

 

Spuštění nové aplikace 

a změna cenových 

podmínek 

Konverzní 
poměr: 
+ 100 % 
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Řešení 

1. Přívětivější aplikace pro sjednání pojištění 

Klíčovou součástí pro úspěšné sjednání pojištění online je funkční  

a uživatelsky přívětivá aplikace pro vyplnění potřebných údajů. Původní 

aplikace obsahovala především mnoho textových polí doplněných 

nesrozumitelnými popisky. Viděli jsme v ní mnoho možností ke zlepšení 

obchodní výkonnosti. 

Ve spolupráci s agenturou SYMBIO Digital jsme připravili návrh rozvržení 

prvků a použitelnosti nového webu i aplikací. Agentura SYMBIO Digital 

následně realizovala wireframes, grafický návrh a HTML šablony. 

Použitelnost a přívětivost nových aplikací jsme my následně ověřili při 

uživatelském testování prototypu, kdy respondenti zvládli sjednání pojistky bez výraznějších problémů. 

Nejzajímavější části nového webu a aplikací pro sjednání: 
  

 

 

 

 

 

  

Celá aplikace je přehledně a atraktivně zpracována. 

Kalkulace ceny je pro prodej pojištění naprosto 

zásadní – pokud odradí, tak produkt nedostane 

v zákazníkově uvažování žádnou šanci. Odstranili 

jsme proto některá méně potřebná formulářová 

pole, zbývající jsme srozumitelně vysvětlili. V aplikaci 

se zobrazuje také vyjádření zákazníka, které 

podporuje důvěryhodnost. 

Po vyplnění základních údajů se kromě 

kalkulované ceny zákazníkovi zobrazí tabulka 

s balíčky pojištění.  Jedním z cílů této stránky je 

zvýšit prodej připojištění: zákazníkovi je zde 

proto pomocí zvýraznění a předvybrání 

doporučen jeden z balíčků i s připojištěním, 

pod tabulkou si lze k vybranému balíčku 

doplnit další připojištění pouhým klikem. 



Případová studie: Zvyšování online prodeje pomocí analytiky webu a optimalizace jeho výkonu                   www.optimics.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Optimalizace produktu a jeho pricingu 

Druhý důvod, který vedl ke zvýšení prodeje autopojištění, bylo přizpůsobení produktu a jeho pricingu na základě 

poznatků z analytiky webu. Pro definované segmenty zákazníků jsme provedli: 

 

1. Analýzu poptávky na webu – na 

základě poměru mezi počtem 

kalkulací a sjednaných pojistek 

v jednotlivých segmentech 

2. Srovnání cen typického pojištění 

v jednotlivých segmentech 

s konkurencí 

Analýzu poptávky jsme mohli provést díky 

měření celého webu analytickým řešením 

Adobe/Omniture SiteCatalyst. To sbírá již 

ve fázi kalkulace všechny údaje zadané do 

formulářů, včetně výsledné kalkulované ceny. 

Díky tomu můžeme zjistit pro všechny analyzované segmenty následující údaje:  
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Cenové srovnání produktů povinného ručení pro jeden segment 

zákazníků. Modře je uvedeno umístění produktu ČSOB Pojišťovny. 

Pro sjednání pojistky je potřeba zadat o vozidle 

celou řadu údajů, které musí zákazník hledat na 

malém technickém průkazu. Typické řešení je 

umístit k jednotlivým polím dlouhou textovou 

nápovědu. V nové aplikaci jsme se však rozhodli 

ukazovat jednotlivé položky šipkou přímo na vzoru 

technického průkazu, v momentě umístění 

kurzoru do pole. Celý proces jsme tak mohli 

značně zjednodušit. 

Jedním z typických problémů při sjednání 

online autopojištění jsou těžko zjistitelné 

údaje, např. číslo velkého technického 

průkazu. Zákazník ho typicky nemá u sebe, a 

tak pojištění nesjedná. Proto jsme tuto položku 

udělali při sjednání nepovinnou, a číslo je 

možné doplnit později po sjednání.  
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� Rozdíl mezi kalkulovaným a 

skutečně sjednaným 

pojistným 

� Počet kalkulací na jednoho 

návštěvníka 

� Hit Rate – podíl mezi 

počtem zákazníků, kteří 

sjednali pojistku, a počtem 

návštěvníků, kteří si 

zkalkulovali cenu. 

Všechny tyto údaje nám umožnily 

určit, jestli je cena v segmentu 

nastavena konkurenceschopně, a 

také jak je daný segment cenově 

citlivý. 

 

Naše doporučení z analýzy bylo následující: 

1. Snížit cenu pojistného pro vybrané segmenty zákazníků. 

Produkt ČSOB Pojišťovny nebyl v porovnání s obdobnými produkty jiných pojišťoven cenově 

konkurenceschopný. 

2. Zúžit nabídku poskytovaných služeb v nejlevnějším balíčku pojistného. 

V základním balíčku pojistného bylo zákazníkům nabídnuto mnoho doplňkových služeb, které zvýšily cenu 

pojistného a pro většinu zákazníků byla cena balíčku příliš vysoká. Nižší ceny by proto mělo být dosaženo 

zúžením nabídky. 

Kdo je Optimics? 

Optimics je první česká firma specializovaná na chování a rozhodování online zákazníků. Na základě kvantitativních 

dat z analytiky webu či zákazníků a na základě kvalitativního výzkumu dokážeme navrhnout změny vedoucí ke 

zvýšení výkonnosti webu a online businessu, lepší alokaci mediálního rozpočtu nebo zvýšení retence zákazníků. 

Optimics je také partnerem řešení Omniture a comScore pro Českou republiku, v této oblasti poskytuje 

implementační a školící služby. Více informací na www.optimics.cz  

Kontakt 

Kontakt: 

Mobil:   

Jiří Brázda 

(+420) 602 345 620 

Email: 

   Web: 

jiri.brazda@optimics.cz 

www.optimics.cz 

 


