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Rynek usług mediów dla domu i małej firmy

Prąd Gaz Internet Multimedia i TV Mobile



Długoterminowe kontrakty = ogromna ilość pracy

Ponad 150 kombinacji taryf energii i sprzedawców

Ponad 16 000 modeli telefonów

Ponad 15 operatorów mobilnych każdy ma co najmniej 10 taryf i 20 telefonów

Oferty łączone: tysiące możliwości…

Zrozumienie tego zajmuje mnóstwo czasu!

Kruczki w kontraktach…



Rynek usług mediów dla domu i małej firmy

Dezorientacja Brak wiedzy Brak czasu



Rynek usług mediów dla domu i małej firmy

Dezorientacja Brak wiedzy Brak czasu

Przejrzystość Skoncentrowanie na kliencie Obsługa on line



Centrum usług dla domu i małej firmy

Porównywarka 
cen

Opłacenie 
rachunków

Zdalna zmiana 
dostawcy

Kontrola nad 
wydatkami



Oferta dla Partnerów

Wahający się klienci, którzy do tej pory mieli umową bezterminową, podpiszą umowę na 
czas określony

W procesie sprzedaży internetowej Rachuneo proponuje dodatkowe usługi dla domu 
świadczone Partnerów, np. assistance

Cały koszt obsługi procesu jest po stronie Rachuneo. Partnerzy nie muszą ponosić kosztów 
sprzedawców, utrzymania itd.

LOJALIZACJA

UPSELLING i 
CROSSELLING

NISKI KOSZT OBSŁUGI PROCESU 
SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

CYFRYZACJA Dążymy do zapewnienie w pełni cyfrowego procesu zmiany dostawcy

Pozyskujemy nowych KlientówNOWI KLIENCI



Edukujemy klientów

Ceny prądu w Polsce: Raport Rachuneo
Raport kosztów energii do pobrania za 
darmo w formacie pdf na:

https://www.rachuneo.pl/ceny-pradu-raport

Kompendium wiedzy na stronie Rachuneo

https://www.rachuneo.pl/ceny-pradu-raport


25% wzrost
ruchu na 

stronie 
m/m w 
2019r

15 tys. kliknięć miesięcznie

200 tys. wyświetlen

13 tys. użytkowników

Dynamiczny rozwój platformy



Oszczędności klientów Rachuneo



Prąd Gaz Telecom
Internet 

i TV

Linia biznesowa MSP

Moduł podpisywania umów online (eID, e-signature)

Zarządzanie opłatami Zarządzanie umowami

Cel:

Najlepsza platforma 
do zarządzania 

rachunkami 
gospodarstw 

domowych i małych 
i średnich 

przedsiębiorstw w 
Polsce

Usługi

Konto Klienta

2019 2020

Plany rozwoju platformy



Wybór oferty
Potwierdzenie 

tożsamości
Podpisanie 

umowy
Uruchomienie 

usługi

Uzupełnianie 
danych do 

umowy

Dążymy do pełnej cyfryzacji procesu sprzedaży

Szukamy partnerów do współpracy w zakresie eID i usług zaufania!



Dziękujemy i zapraszamy do kontaktu

katarzyna.kolodziejska@rachuneo.pl

milosz.brakoniecki@rachuneo.pl

Operatorem serwisu Rachuneo.pl są Polskie Aplikacje Transakcyjne spółka z o.o.
60-836 Poznań ul. A. Mickiewicza 10, NIP:7811977991, KRS: 0000745808
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