
ANALIZA SLOVENSKE 
DIGITALNE  
ZAVAROVALNIŠKE 
PANOGE 2021

• Novi trendi v slovenski in globalni digitalni zavarovalniški panogi.
• Kateri so novi trendi na področju digitalne uporabniške izkušnje v zavarovalniškem sektorju?
• Katere digitalne storitve ponujajo zavarovalnice in kako jih predstavljajo?
• Kako zavarovalnice preko digitalnega prodajnega lijaka prodajajo svoje produkte?
• Kako zavarovalnice komunicirajo mobilno?
• Kakšna je digitalna odzivnost slovenskih zavarovalnic?
• Kako kakovostno zavarovalnice podajajo digitalne vsebine?
• Kako je in ali je epidemija COVID-19 vplivala na digitalno poslovanje zavarovalnic?

Primerjalna analiza digitalnega
komuniciranja in poslovanja slovenskih
zavarovalnic ter izbranih tujih

Kako so se zavarovalnice prilagodile?

DO 4. FEBRUARJA
PREDNAROČILA

https://uxlab.si/


LETO 2021 BO ŠE BOLJ DIGITALNO!
IN UPORABNIKI ŠE BOLJ ZAHTEVNI. 

Spoštovani.

Vaša digitalna prisotnost bo v letu 2021 še bolj pomembna! Verjamemo, da bo obdobje 
epidemije kmalu za nami, a navade uporabnikov, da v še večjem obsegu uporabljajo digitalne 
kanale, bodo ostale. Saj je digitalno poslovanje hitrejše, cenejše in omogoča hitrejšo primerjavo 
konkurenčnih ponudb. V vseh panogah!

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA – Kako predstaviti in ponuditi vaše konkurenčne prednosti?

Verjamemo, da so vaši produkti med najboljšimi. Verjamemo, da veste, katere zavarovalniške 
produkte in storitve potrebujejo uporabniki in da ste take tudi pripravili. Verjamemo tudi, da ste 
poskrbeli za tehnologijo in da ta deluje brezhibno.

A ti napori ne bodo prinašali želenih rezultatov, če ne boste poskrbeli tudi za zadovoljstvo 
uporabnikov pri predstavljanju vaših produktov in uporabi vaših digitalnih storitev. Če ne boste 
sistemsko, kot del poslovnega procesa upravljali uporabniške izkušnje vaših digitalnih procesov, 
bo njihova propustnost in učinkovitost lahko tudi do 30 % manjša!

Dovolite, da vam pomagamo pri optimizaciji vaše digitalne prisotnosti. Prepustite nam vašo 
digitalno uporabniško izkušnjo. 

Stopite v stik z nami.

P. s.: Pred kratkim smo se povezali tudi v UX Lab – Agencijo za uporabniško izkušnjo.

Uroš Žižek,
vodja raziskav in

razvoja

Nuša Gvajc,
analitičarka in specialistka

za uporabniško izkušnjo

Anna Minoga,
specialistka za

uporabniško izkušnjo

Matija Škof,
vodja marketinga

E-laborat, svetovalno analitična družba, d. o. o.,
Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana.

01 565 52 92

www.e-laborat.si // www.uxlab.si // www.netfork-akademija.si 
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ANALIZA SLOVENSKE DIGITALNE
ZAVAROVALNIŠKE PANOGE 2021

1.

V okviru nacionalne raziskave slovenske digitalne zavarovalniške 
panoge bomo izvedli naslednje analize:

• Analiza vseh spletnih mest in produktnih spletnih mest vseh slovenskih
zavarovalnic
• Analiza strani in profilov na družbenih omrežjih in e-novic
• Analiza »tržnih deležev« na spletnih iskalnikih
• Analiza spletnih mest izbranih tujih zavarovalnic
• Primerjava s podatki analiz preteklih let

POTEK IN PREGLED POSTOPKOV TER NOVOSTI

Analiza spletnih mest, mobilnih spletnih mest in strani na družbenih omrežjih se izvaja 
od med 18. januarjem in 9. februarjem  in bo trajala predvidoma tri tedne. 

V OKVIRU TE ANALIZE IZVAJAMO SLEDEČE:
Analiziramo spletna mesta in produktne spletne strani vseh slovenskih zavarovalnic.

Analizo izvajamo na podlagi merske lestvice, ki jo vsako leto posodabljamo in upoštevamo 
globalne trende na področju digitalne finančne in zavarovalniške panoge ter tuje referenčne 
raziskave. Merska lestvica vključuje preko 220 indikatorjev. 

Analiziramo in evidentiramo prisotnost vsebin in funkcionalnosti ter njihovo učinkovitost z vidika 
uporabniške izkušnje.



Izvajamo tudi analizo profilov in strani zavarovalnic na različnih družbenih omrežjih (Facebook, 
YouTube, Instagram). Pri tem analiziramo kakovost komuniciranja in ažurnost.

V raziskavo bomo vključili tudi izbrana spletna mesta tujih zavarovalnic in tako dobili primerjavo 
slovenske digitalne zavarovalniške panoge z globalnimi trendi. 

Prijavljeni smo na e-novice vseh slovenskih zavarovalnic. Izvedli bomo tudi analizo komuniciranja 
vseh zavarovalnic preko tega kanala.

Izvedli bomo tudi analizo spletnih tržnih deležev. Na spletnem iskalniku Google bomo izvedli 
analizo pozicij slovenskih zavarovalnic za preko 100 besed in besednih zvez, ki jih uporabniki 
najpogosteje uporabljajo, ko iščejo zavarovalniške produkte. 

o Predstavitev in prodaja produktov; (Glavne lastnosti in prednosti produkta, način
predstavitve, »Call to action«, primerjave med produkti, oddaja povpraševanja, pomoč …)
o Vzpostavljanje stikov z uporabniki (Možnost takojšnjega kontakta, kontaktne informacije,
predstavitev poslovalnic …)
o Informativni izračuni in obrazci
o Korporativne informacije & medijsko središče (Predstavitev zavarovalnice, o vodstvu,
zaposlovanje …)
o Uporabniška izkušnja (Vstopna stran, navigacija po spletnem mestu, čitljivost vsebine,
dostopnost, grafični materiali, obrazci, iskanje po spletnem mestu …)
o NOVO – Predstavitev prijave škode (predstavitev postopka, predstavljena spletna prijava
škode, informacije o varnosti, pomoč uporabnikom ...)
o NOVO – Spletna poslovalnica  (Predstavitev spletne aplikacije, prednosti registracije,
predstavitev storitev aplikacije ... )

VSEBINE, FUNKCIONALNOSTI IN VIDIKI, KI JIH VSEBUJE ANALIZA SPLETNIH MEST



ANALIZA MOBILNIH SPLETNIH MEST 
SLOVENSKIH ZAVAROVALNIC 2021

2.

V okviru nacionalne raziskave slovenske digitalne zavarovalniške panoge 
zadnja leta enako poglobljeno analiziramo tudi prikazovanje spletnih 
mest na mobilnih napravah oziroma sama mobilna spletna mesta 
slovenskih zavarovalnic. 

Analiza mobilnih spletnih mest vseh slovenskih zavarovalnic 
Analiza mobilnih spletnih mest izbranih tujih zavarovalnic 
Primerjava s podatki analiz preteklih let

o Vsebina prvega prikaza (brez premikanja navzdol)
o Predstavitev in prodaja produktov (Glavne lastnosti in prednosti produkta, način
predstavitve, »Call to action«, primerjave med produkti, oddaja povpraševanja, pomoč …)
o Vstopna stran (Predstavljena ponudba in aktualna vsebina, dostopnost kontaktnih
podatkov ...)
o Oblikovanje in čitljivost ponudbe (Prilagojenost besedil in drugih elementov mobilnim
napravam)
o Prilagojenost mobilnim napravam (Tipkovnica, informativni izračuni, meniji …)

POTEK IN PREGLED POSTOPKOV 

Analiza mobilnih spletnih mest slovenskih zavarovalnic se izvaja med 18. januarjem in 9. 
februarjem. V okviru te analize se izvede sledeče: 

Analiziramo mobilna spletna mesta vseh slovenskih zavarovalnic ter mobilna spletna mesta strani 
izbranih tujih zavarovalnic

Analizo izvajamo na podlagi merske lestvice, ki jo vsako leto posodabljamo in upoštevamo 
globalne trende na področju digitalne finančne in zavarovalniške panoge ter tuje referenčne 
raziskave. Merska lestvica vključuje   preko 100 indikatorjev. 

Analiziramo in evidentiramo  prisotnost vsebin in funkcionalnosti  ter njihovo učinkovitost z vidika 
uporabniške izkušnje. 

VSEBINE, FUNKCIONALNOSTI IN VIDIKI, KI JIH VSEBUJE ANALIZA MOBILNIH  SPLETNIH MEST



»MYSTERY SHOPPING«
RAZISKAVA

3.

Med 25. januarjem in 12. februarjem z metodo »Mystery Shopping« izvajamo tudi analizo 
digitalne odzivnosti slovenskih zavarovalnic. 

V okviru te vsem zavarovalnicam z lažnih elektronskih naslovov pošiljamo povpraševanja na vaše 
splošne elektronske naslove in preko spletnih obrazcev. 

Analizirali bomo tako kvantitativne (čas za odgovor idr.) kot kvalitativne (kakovost odgovorov, 
izgled... ) podatke in jih predstavili v skupnem poročilu. 

ZDRUŽENO POROČILO 
VSEH TREH RAZISKAV
Rezultate vseh treh raziskav bomo predstavili v združenem poročilu Analiza slovenske digitalne 
zavarovalniške panoge 2021. 

Poročilo bo vsebovalo rezultate in druge izsledke raziskav. Podatki bodo predstavljeni v obliki 
grafov, tabel in komentarjev.

Poročilo bo izrazito poslovno in akcijsko naravnano. Vključevalo bo komentarje strokovnjakov za 
digitalno poslovanje, priporočila in primere dobrih praks.

Poročilo bo izšlo v PDF obliki in bo opremljeno tudi z direktnimi 
URL povezavami do primerov dobrih praks. 
Poročilo bo izšlo 1. marca 2021.

Redna cena poročila 
znaša 3.300,00 EUR.

Cena poročila s POPUSTI 
v priloženi naročilnici.

Vse cene so v neto zneskih in jim je 
potrebno prišteti ustrezno vrednost ddv-ja.

NAROČI

E-laborat, svetovalno analitična družba, d. o. o.,
Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana.

01 565 52 92 www.e-laborat.si // www.uxlab.si // www.netfork-akademija.si 
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Naši strokovnjaki za digitalno poslovanje in uporabniško izkušnjo se bodo predano poglobili v 
vaše izzive. V malenkostih, ki pa imajo eksponentne učinke, bodo našli priložnost za dvig vaše 
digitalne konkurenčnosti. 

DODATNE INDIVIDUALIZIRANE 
ANALIZE

4.

1

Individualizirano analizo izvedemo za vaše spletno ali mobilno spletno mesto.
Potrebujete neodvisen in strokoven pogled na vaše digitalno poslovanje z vidika 
izkušenih strokovnjakov?
Želite identificirati ali ovrednotiti vaše digitalne konkurenčne prednosti?
Želite takojšnje rešitve za dvig vaše digitalne konkurenčnosti? 

Našo najbolj razširjeno in priljubljeno analizo lahko izvedemo tudi za vas. Na uvodnem 
srečanju se bomo seznanili z vašimi specifičnimi potrebami in poslovnimi cilji ter 
zasnovali analizo, prilagojeno samo vašim potrebam. Pripravili bomo poročilo dodatne 
analize ter vam izsledke predstavili na interni delavnici. 

Potek analize in priprava poročila:
Z vami bomo uskladili cilje dodatne analize. 
Izhajali bomo iz vaši poslovnih ciljev in konkurenčnih prednosti ter KPI-jev digitalnega 
orodja.
Izvedli bomo dodatno interpretacijo podatkov ter identificirali vaše šibke točke v 
primerjavi s konkurenco. 
Izbrana področja bomo podrobneje obravnavali in primerjali s konkurenco.
Predvideli bomo rešitve in izboljšave.
Skrbno bomo pripravili poročilo dodatne analize stanja ter konkretna in argumentirana 
priporočila za vse identificirane šibke točke s primeri dobrih praks.
(V povprečju naša poročila vsebujejo preko 50 konkretnih priporočil za izboljšave!) 
V vaših prostorih ali na daljavo bomo izvedli še predstavitev rezultatov in vodeno 
razpravo – interno delavnico. 

INDIVIDUALIZIRANA BENCHMARKING 
ANALIZA ZA VAŠO ZAVAROVALNICO

avtomobilsko zavarovanje

Primerjajte se s konkurenco!



2

Analizo lahko izvedemo za vaše spletno mesto, s posebnim dodatnim stojalom pa tudi za mobilno spletno stran 
ali aplikacijo.

»Ker se kakovost uporabniške izkušnje pokaže šele v realnih situacijah – na realnih uporabnikih.«

Vas zanima s katerimi problemi se soočamo ob uporabi vašega spletnega mesta?
Želite propustnost vašega digitalnega prodajnega lijaka povečati za vsaj 10 %? 
Se zavedate, da je vaše spletno mesto vaša najbolj obiskana poslovalnica in najbolj aktiven zavarovalniški 
zastopnik?  

Edini zanesljiv pristop k odgovornemu upravljanju z vašim spletnim mestom je, da kakovost vašega spletnega 
mesta preverjate z analizo uporabniške izkušnje. Ta se izvaja na realnih uporabnikih, na katerih se testirajo tisti 
postopki na spletnem mestu, ki so ključni, da bo to dosegalo zastavljene poslovne cilje. 

Pri nas to analizo podpremo s tehnologijo »eyetracking«, ki pokaže tudi podzavestne reakcije uporabnikov – kaj 
uporabniki najprej opazijo in česa sploh NE OPAZIJO. Verjemite, tudi mi smo pogosto presenečeni, kako lepo 
oblikovani elementi ostanejo neopaženi. 

Tovrstne analize izvajamo že 15 let in svoja znanja stalno nadgrajujemo. Spletno mesto obravnavamo kot del vaših 
poslovnih procesov, ki mora prispevati k vaši poslovni uspešnosti. 

Ta raziskava vam zagotavlja vsaj 80 % zanesljive informacije o kakovosti uporabniške izkušnje vašega digitalnega 
orodja in njegovih funkcionalnostih. 

Na kratko o poteku analize:
Cilje in izhodišča uskladimo z vami. 
Upoštevamo obstoječe KPI-je ali te določimo skupaj z vami.
Testiramo 10 scenarijev na 10 anketirancih.
Z anketiranci  na koncu izvedemo tudi poglobljene intervjuje. 
Pripravimo poročilo s seznamom uporabniških težav in priporočil za izboljšave. 
Izvedemo predstavitev rezultatov in vodeno razpravo. 
Postopek traja od 3 do 4 tedne. 

ANALIZA UPORABNIŠKE IZKUŠNJE Z NAPREDNO 
EYETRACKING TEHNOLOGIJO

Možnost naročil individualiziranih analiz samo v paketih!

Individualizrane analize bomo izvajali po principu »Kdor prvi pride, prvi melje«, 
saj so postopki poglobljeni in zamudni, naše kapacitete pa omejene!

NAROČI

PODROBNEJE O RAZISKAVI NA UX Lab

Kako se uporabniki znajdejo na vaši strani?

IZVAJA

mailto:info@e-laborat.si?subject=Analiza%20slovenske%20digitalne%20zavarovalni%C5%A1ke%20panoge%202021
https://uxlab.si/


5.

Podjetje: __________________________   Naslov: ______________________________________   Pošta:______________________

Davčna številka:_____________  Kontaktna oseba:__________________   E-mail / tel: _____________________________________

V ____________________________ (kraj, datum)      

Podpis in žig odgovorne osebe:

Seznam tujih spletnih mest, katere želimo, da jih vključite v raziskavo: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

PAKETI 2021
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paket

D
O

D
A

TN
E

IN
D

IV
ID

U
A

LI
ZI

RA
N

E
A

N
A

LI
ZE

SK
U

PN
O

 P
O

RO
Č

IL
O

 –
A

N
A

LI
ZA

 S
LO

V
EN

SK
E 

D
IG

IT
A

LN
E

ZA
V

A
RO

V
A

LN
IŠ

KE
 P

A
N

O
G

E 
20

21

Analiza spletnih mest

Analiza mobilnih
spletnih mest

Analiza produktnih
spletnih mest

Mystery shopping
raziskava

Analiza spletnih
tržnih deležev

Analize e-novic in
družbenih omrežij

Individualizirana 
benchmarking analiza za 

spletno mesto *

(glej opombo) (glej opombo)

Individualizirana 
benchmarking analiza za 
mobilno spletno mesto *

Analiza uporabniške
izkušnje

Benchmarking
paket

UX
paket

Menedžerski
paket

REDNA CENA 3.300,00

2.500,00

4.700,00

3.750,00

9.800,00

7.700,00

11.200,00

8.700,00AKCIJSKA CENA
(do  4. februarja)

* V Benchmarking in Menedžerskem paketu naročnik izbira med primerjalno analizo za mobilno ALI za spletno mesto. To ustrezno označite v tabeli.

NAROČAMO: (ustrezno označite paket)

Osnovni paket
Benchmarking paket

Za posebno ponudbo prilagojeno vašim potrebam in željam 
stopite z nami v stik preko elektronskega naslova info@e-laborat.si 
ali telefonske številke 01 565 52 92.

UX paket
Menedžerski paket

PODATKI O NAROČNIKU:



Prihaja

01 565 52 92

Do sedaj smo pri digitalnem razvoju pomagali že:
Abanka Vipa d.d., Adria Airways d.d., Adria mobil d.o.o., Adriatic Slovenica d.d., Agencija RS za okolje, Allianz Hungaria Zrt., Alpina d.d., Alta skladi d.d., Amis, d.o.o., Avto Triglav d.o.o., Banka Celje d.d., Banka 
Koper d.d., Dnevnik d.d., Elektro Ljubljana d.d., Eles, d.o.o., Engrotuš d.d., Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Fakulteta za turistične študije - Turistica, Fashion.si, Fructal d.d., GA, gospodinjski aparati 
d.d., Gen-i d.o.o., Gorenje d.d., Gorenjska banka, d.d., GZS, Gospodarsko razstavišče d.o.o., Grand Hotel Toplice Bled d.o.o., Grawe Zavarovalnica d.d., Microsoft Slovenija d.o.o., Hit, d.d., Hoteli Bernardin, d.d., 
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Istrabenz Turizem d.d., Izi mobil, d.d., JAPTI, Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Kapitalska družba, d.d., KD Group d.d., Lek d.d., Lokalna turistična organizacija Bo-
vec, Loterija Slovenije, d.d., Luka Koper, d.d., Medis d.o.o., Mercator d.d., Microsoft Slovenija d.o.o., Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za obrambo, MM Marketing magazin, Mobitel, d.d., Nikon GmbH, NLB
d.d., Nova KBM d.d., Olimpijski komite Slovenije, PM Poslovni medij d.o.o., Porsche Slovenija, d.o.o., Poštna banka Slovenije, d.d., Računalniške novice, Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Raiffeisen banka d.d., Relax
Turizem d.o.o., Renault Nissan Slovenija d.o.o., Sava Hoteli Bled, d.d., Sberbank banka d.d., Si.mobil d.d., SKB banka d.d. Ljubljana, SKUPNA, pokojninska družba, d.d., Slovenska turistična organizacija, Srce 
Slovenije, Steklarna Hrastnik d.o.o., Turizem Ljubljana, T-2 d.o.o., Telekom Slovenije d.d., Terme Krka, d.o.o., Terme Olimia d.d., UniCredit Banka Slovenija d.d., Union hoteli d.d., Unior d.d, VZAJEMNA zdravstve-
na zavarovalnica, d.z.v., Zavarovalnica Tilia, d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Zavod za turizem Maribor, Združenje bank Slovenije, ŽITO Prehrambna industrija d.d …

ANALIZA DIGITALNEGA POSLOVANJA 
ustvarjamo znanja 

 Analiza uporabniške izkušnje (s tehnologijo eyetracking) – UX Lab
 Analize panog na spletu
 Individualizirane »benchmark« raziskave
 Kvalitativne in kvantitativne raziskave („Card Sorting“, poglobljeni intervjuji…) 
 A / B testiranja 
 Google Analytics
 Analiza KPI-jev

ZALOŽNIŠTVO 
širimo znanja

 Letna poročila Analize slovenske bančne panoge
 Poročila Analize slovenskega digitalnega in mobilnega bančništva
 Dvoletna poročila Analize zavarovalniške bančne panoge
 Poročila analiz drugih digitalnih panog
 WEBSI – Dosje slovenskega digitalnega komuniciranja (2012,   
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 
združujemo znanja

 NETFORK – Akademija za poslovni internet
»Usposabljamo menedžerje za digitalno poslovanje«
WEBSI Spletni prvaki – Digitalni presežki Slovenije

 Digitalne akademije 
 Interna usposabljanja 

(strategija digitalnega poslovanja, digitalna prodaja, digitalni marketing, digitalno oglaševanje, 
načrtovanje spletnega mesta, načrtovanje uporabniške izkušnje, vsebinski marketing, e-mail marketing, 
SEO – Optimizacija spletnega mesta za iskalnike, družbena omrežja, spletna analitika, Google Analytics …)

SVETOVANJE
zaupamo znanja 

Stopite v stik z nami ...

E-laborat, svetovalno analitična družba, d.o.o., Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana

T: 01 565 52 92
www.e-laborat.si
www.netfork-akademija.si
www.websi.si

E-LABORAT   Uporabna znanja za digitalno poslovanje




