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Sajtóközlemény
Együttm!ködik a két vezet" összehasonlító portál
A Netrisk.hu és az Árukeres".hu közös márkaoldalt indított

Budapest, 2013. május 7. – A Netrisk.hu több mint egymillió felhasználójának a 
biztosítási termékeken túl a jöv"ben több százezer m!szaki cikk közvetlen 
összehasonlítására nyílik lehet"sége a biztosítási portál és az Árukeres".hu közös 
márkaoldalán. A felület létrehozása az els" lépést jelenti a saját területeiken 
piacvezet" összehasonlító oldalak hosszú távú együttm!ködésének, amellyel a két 
partner a fellendül" e-kereskedelemben rejl" lehet"ségek minél hatékonyabb 
kihasználását kívánja elérni.

A közös márkaoldalon els!ként a Netrisk.hu szolgáltatásához közvetlenül kapcsolódó autós és 
motoros termékek jelennek meg az Árukeres!.hu legnépszer"bb f!kategóriái, a m"szaki cikkek és 
a háztartási gépek mellett. A partnerek folyamatosan vizsgálják az együttm"ködés szélesítésének 
lehet!ségét, amelynek eredményeként mind a Netrisk.hu 1 millió regisztrált felhasználója, mind 
az Árukeres!.hu portál havi 2,4 millió látogatója hamarosan további közvetlen szolgáltatásokat 
érhetnek majd el.

„Gyakorlatilag azonos üzleti #lozó#ával rendelkezünk új partnerünkkel – indokolja az 
együttm"ködést Pap Balázs, a Netrisk.hu vezérigazgató-helyettese. – Arra törekszünk, hogy a 
felhasználók jó döntéseket hozhassanak, ezért minél több ajánlatot  teszünk könnyen elérhet!vé 
számukra. Jelenleg komoly áttörés zajlik az online kereskedelemben: alapvet! gátak törnek át a 
vásárlási szokásokban, miközben az aktuális helyzet is egyre racionálisabb döntésekre sarkallja a 
háztartásokat. Az Árukeres!.hu portállal megkezdett együttm"ködésünkkel ezeknek a 
kihívásoknak tudunk a korábbinál is hatékonyabban megfelelni.”

A hazai e-kereskedelem forgalma az eNET becslése szerint 2012 végére megközelítette a 180 
milliárd forintot, és immár 1,6 millió felett jár az online vásárlók száma. Az Árukeres!.hu és az eNET 
közelmúltban végzett kutatása szerint a piaci szerepl!k erre az évre a forgalom további mintegy 20 
százalékos b!vülését várják.

„Internetes vásárláskor az id!- és költségmegtakarítás mellett további fontos szempont és elvárás 
a termékek és szolgáltatások széles kínálata – tette hozzá Palocsay Géza, az Árukeres!.hu operatív 
igazgatója. - A közös márkaoldal létrehozásának gondolatát is ez az igény hívta életre. Tény, hogy 
a már sokat emlegetett válság új fogyasztói szokásokat alakított ki, így jött létre a XXI. század 
internetes vásárlója, amelynek f! jellemz!je az információéhség, az aktivitás és az állandó 
id!hiány. Erre a változásra reagálva és a vásárlói elvárásokat #gyelembe véve alakítottuk ki a 
Netrisk.hu felhasználói részére az oldalt. Meggy!z!désem, hogy a két, több éves szakmai 
tapasztalattal rendelkez! piacvezet! cég együttm"ködése egy valódi értéket adó szolgáltatást 
eredményez.” 
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A Netriskr"l: 

Az 1994. január 31-én alapított, idén 19 éves társaság 2001-ben Magyarországon els!ként tette 
lehet!vé a biztosítások összehasonlítását és megkötését az interneten. A Netrisk.hu azóta 
piacvezet! az online biztosításközvetítés piacán, regisztrált ügyfeleinek száma meghaladja az 
egymilliót. A biztosítások megkötése során teljes kör" ügyintézést nyújtó szolgáltató a kötelez! 
biztosításon kívül a biztosítók casco, utas-, lakás- és életbiztosítási termékeket is forgalmaz a 
www.netrisk.hu portálon keresztül.  

Az Árukeres".hu-ról:

Az Árukeres!.hu Magyarország piacvezet! árösszehasonlító oldala, egyben online vásárlási 
kalauza, amely 2004 óta több millió vásárlásban segítette már a felhasználókat és a boltokat. 
Látogatói jelenleg több mint 1000 webáruház 2,9 millió terméke közül válogathatnak az oldalon. 
Az Árukeres!.hu küldetése, hogy összegy"jtsön és könnyen összehasonlíthatóvá tegyen 
termékeket és árakat, melyek közül a jöv!beni vásárló a számára fontos szempontok alapján 
egyszer"en és gyorsan választhatja ki a neki legkedvez!bb ajánlatot. Céljuk, hogy szolgáltatásaik 
folyamatos fejlesztésével és kiegészít! szolgáltatásaik révén fokozzák a vásárlási élményt és 
megkönnyítsék a döntéshozatalt, ezzel népszer"sítve a gazdaságos és környezetbarát internetes 
vásárlást.
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