EMA Expert Start 2021
exkluzivní data a analytika
pro SME

EMA data v roce 1
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●
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EMA data má za sebou úspěšný 1.rok fungování. Získali jsme:
○ 9 velkých korporátních klientů
○ 1288 sledujících finančních profesionálů na LinkedInu
○ 238 účastníků uzavřených diskuzí Meet EMA online i offline
Za rok 2020 jsme v oblasti hypoték, pojištění a distribuce zvládli:
○ 26 interaktivních dashboardů
○ 87 hloubkových studií
○ 125 cílených analýz
○ 3 výzkumné hloubkové diskuze (focus group)
○ 6 diskuzních kulatých stolů (Meet EMA)
Pro rok 2021 jsme pro vás nově přichystali mimo jiné:
○ pokrytí zbývajících finančních produktů (investice, úvěry, účty)
○ dashboardy a studie v oblasti rezidenčních nemovitostí
○ monitoring distribuce a výkonu top firem

Hypoexpert již od 2010
●
●
●
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Ročně vydáme 53 analýz, které dostávají naši klienti každé pondělí do
své e-mailové schránky
Denně monitorujeme vývoj cen a poplatků, dodáváme rychlý přehled
cenových změn, který aktualizujeme při každé změně
Čtvrtletně sestavujeme analýzu vývoje v uplynulém čtvrtletí včetně
odhadu budoucího vývoje, součástí je i unikátní datový soubor
Statistiky.
Už od roku 2010 pořádáme odborná fóra, kterých se ročně účastní
více než stovka bankovních odborníků

Nově EMA Expert Start!
●
●
●
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EMA velmi dobře chápe potřebu i menších a středně velkých firem
pracovat s daty a získat tak náskok
Proto jsme připravili nové členství EMA Expert Start, které je určeno
pro firmy do 100 poradců/zaměstnanců
Rozsah dat je sice v porovnání s velkými korporáty menší, klíčové
fenomény a trendy však můžete stále sledovat
Pro první rok členství jsme cenu nastavili výrazně níže než velkým
zákazníkům

Slovo týmu

jednatel
emadata.cz

CCO
emadata.cz

“Máme za sebou 1.rok. Jsem rád, že se
potvrdil náš předpoklad, že trh má hlad po
datech. Rozhodování v oblasti obchodu,
produktu i marketingu je tak rychlejší a
přesnější. V druhém roce ještě přidáme
na tempu. Rozšíříme zdroje dat a
zaměříme
se
podrobnější
rozbory
nejdůležitějších trendů”

“Práce s daty mě těší. Díky EMA data
máme v obsahovém oddělení přístup k
takřka neomezeným zdrojům informací,
které přetavujeme v užitečný obsah pro
naše klienty i návštěvníky z řad široké
veřejnosti.”

“Už patnáct let systematicky sbíráme a
analyzujeme
data
v
projektu
HYPOEXPERT. Stejně jako EMA věříme,
že úspěšný business stojí na
pochopení
základních
faktů
a
klíčových trendů na trhu”
jednatel
Hypoexpert

jednatel
emadata.cz

“EMA se stala logickým doplněním mých
dosavadních aktivit: webu Poradci-sobě.cz
a konference FINfest. Právě data jsou
základem pro ta nejzajímavější témata, o
kterých se můžete dočíst na webu, nebo
nad nimi diskutovat na konferencích. V
roce 2021 se spolu budeme potkávat ještě
častěji. Online i offline.”

Jak EMA Expert funguje?
EMA Expert systematicky sbírá data z trhu.
“Hard data” čerpají z transakcí, evidence
regulátora či veřejných rejstříků. “Soft data” pak
z vlastních výzkumů trhu mezi klienty i poradci

Data se průběžně čistí,
agregují a
vyhodnocují
Výsledkem jsou přehledné
online dashboardy,
rozsáhlé studie i
hloubkové analýzy

Online, odkudkoliv..

EMA se věnuje oblastem..
Distribuce

Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast externí distribuce
finančních produktů

spuštěno

Životní pojištění

Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast životního pojištění, včetně
rizikového a úrazového

spuštěno

Hypotéky

Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast hypotečních úvěrů

spuštěno

Stavební spoření

Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast stavebního spoření,
zajištěných i nezajištěných úvěrů

spuštěno

Neživotní pojištění

Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast povinného ručení,
havarijního pojištění a pojištění majetku (stavba i domácnost)

spuštěno

Nemovitosti

Aktuální data o transakcích v oblasti rezidenčních nemovitostí

2021

Úvěry a účty

Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast běžných účtů, spořicích
účtů a spotřebitelských úvěrů

2021

Investice

Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast investičních produktů

2021

EMA Expert obsahuje
Interaktivní dashboardy

Průzkumy trhu

s live daty produktů, trhu,
o klientech, poradcích i
konkurenci

Žhavá témata finančního trhu očima
spotřebitelů i finančních poradců v
bleskových průzkumech EMA

Expertní studie

Řízené diskuze (focus group)

zabývající se finančním trhem,
produktem, zákazníkem i
distribucí

Meet EMA
uzavřené debaty odborníků,
distributorů a zástupců bank a
pojišťoven nad aktuálními tématy

Není nad to se zeptat při moderované
diskuzi těch nejlepších z oboru hypoték,
pojištění a investic

Interaktivní
dashboardy
● live data o produktech, trhu,
poradcích i spotřebitelích
● nejdůležitější trendy jednoduše a
přehledně
● interaktivní filtrování podle
vlastních kritérií
● již 25 dashboardů z oblasti
pojištění, hypoték a distribuce

Expertní
studie
● hloubkové studie jednotlivých
fenoménů
● expertní rozbor a komentáře
průzkumů trhu a aktuální dat
● minimálně 2 nové studie za
každou oblast měsíčně
● již 77 hloubkových studií na
téma pojištění, hypotéky a
distribuce

Průzkumy trhu

● bleskové průzkumy mezi
spotřebiteli i finančními poradci
● precizní metodika dotazování
odpovídající profesionálním
agenturám
● reprezentativní vzorky přes 1000
respondentů u spotřebitelů a
100 resp. u finančních poradců
● možnost customizovat otázky

Meet EMA

● uzavřená setkání zástupců
pojišťoven, bank, distributorů a
odborníků nad aktuálními tématy
● pouze pro EMA Enterprise členy
a pozvané hosty
● prezentace unikátních dat a
studií doprovázená diskuzí

Hloubkové diskuze
(focus groups)
●
●

●

●
●

hloubkové výzkumné diskuze s
těmi nejlepšími sjednateli oboru
cíl: zpřesnit výstupy dotazníkových
průzkumů a doplnit je o
kvalitatnivní rozměr (zmapovat
způsob uvažování respondentů
nad zkoumanými tématy
témata zahrnující mimo jiné výběr
pojišťovny/banky, proces sjednání,
obchodní podporu
možnost participovat na diskuzi a
vybírat otázky
výstupy formou videa i transcriptu

Nejen pro analytiky
Data už zdaleka nejsou jenom
pro analytiky
DATA & ANALYTIKA

OBCHOD

Analytici pracují s daty dlouhá léta. Díky
jednoduchým a hlavně srozumitelným nástrojům
EMA Expert teď s daty může pracovat doslova
každý. Dashboardy, studie, řízené diskuze a
další formáty jsou skvěle využitelné pro oblast
obchodu (interního i externího), produktu i
marketingu. Je jen na samotné firmě, jak moc
dokáže potenciál EMA Expert využít.

2021

MARKETING & PR

PRODUKT

Co členství Start zahrnuje?
EMA Expert

EMA Expert Start

Interaktivní dashboardy
● live data o trhu, poradcích i spotřebitelích.
Kompletní data set
Expertní studie
● 6-10 hloubkových studií měsíčně
Průzkumy trhu
● průzkumy mezi klienty i poradci s
možností customizace
Meet EMA
● každý měsíc uzavřené diskuze s bankami,
pojišťovnami a distributory
Hloubkové diskuze (focus groups)
● moderované diskuze s těmi nejlepšími
sjednateli z oboru. Participace na
otázkách i výstupech

Interaktivní dashboardy
● live data o trhu, poradcích i spotřebitelích.
Omezený data set
Expertní studie
● 3-5 hloubkových studií kvartálně
Průzkumy trhu
● průzkumy mezi klienty i poradci bez
customizace
Meet EMA
● každý měsíc uzavřené diskuze s bankami,
pojišťovnami a distributory. Účast 2x za
rok

Co mi EMA přinese?
● Získávám přehledný, online pohled na to
nejdůležitější ve finančních branži
● Data a studie pokrývají celé spektrum
produktů: od hypoték, pojištění, investic,
úvěrů, účtů až po nemovitosti
●

Díky datům se tak mohu rozhodovat
přesně a hlavně rychle

Vyzkoušejte sami
1. Řekněte si o zkušební přístup
2. Provedeme vás tím nejdůležitějším v online prezentaci
3. Využijte EMA Expert v roce 2021 naplno
pište na info@emadata.cz nebo volejte 777 461 472

