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A
lek san dra E. Wy soc ka: 
– Przed agen ta mi ubez pie -
cze nio wy mi dru ga fa la pra -

cy zdal nej, co ozna cza, że mniej
klien tów sa mo dziel nie tra fi do biu -
ra, że by ku pić ubez pie cze nie. Czy
za kup le adów mo że sta no wić od po -
wiedź na ten pro blem?

Pau li na Cia stoń: – To jest ide al -
ne roz wią za nie w tej sy tu acji. Dzię -
ki za ku pio nym le adom agent gwa -
ran tu je so bie sta ły do pływ no wych
kon tak tów. Wy sy ła my do nie go
klien tów, któ rzy są za in te re so wa ni
ubez pie cze niem na ży cie. 

Naj pierw wy py tu je my klien ta,
ja ki aspekt ubez pie cze nia in te re -
su je go naj bar dziej, a po tem kie -
ru je my go do agen ta, by to on od -
był z po ten cjal nym klien tem
szcze gó ło wą roz mo wę o je go po -
trze bach i ocze ki wa niach. W cza -
sie pan de mii wszyst ko to od by wa
się zdal nie.

Co do kład nie ofe ru je cie agen -
tom ubez pie cze nio wym?

– Przede wszyst kim wy ko nu je -
my pra cę, któ rej agen ci naj bar -
dziej nie lu bią, a więc ,,zim ne te -
le fo ny”. To my dzwo ni my do lu -
dzi, a agent otrzy mu je już le ada,
któ ry jest za in te re so wa ny je go
pro duk tem. 

Na wet je że li nie uda się od ra -
zu za wrzeć umo wy, otrzy mu je
na wy łącz ność kon takt, do któ re -
go mo że wró cić za ja kiś czas.
Wie my prze cież, że sy tu acja u po -
ten cjal ne go klien ta mo że się
zmie nić. Fir ma Call4You za pew -
nia swo je mu od bior cy rów nież
do stęp do ba zy, z któ rej uma wia
po ten cjal ne go klien ta.

Cze go naj czę ściej oba wia ją się
agen ci, co ich po wstrzy mu je
przed za ku pem le adów?

– Oba wia ją się bra ku moż li wo -
ści re kla ma cji, je śli oka że się, że
prze ka za ny klient nie jest za in te -
re so wa ny. Jed nak je że li klient od -
mó wił roz mo wy, do da je my do ba -
zy no wy kon takt, któ ry po wi nien
oka zać się sku tecz ny.

Agen ci oba wia ją się rów nież,
że ten sam kon takt sprze da je my
do kil ku agen tów, ale na szym
klien tom ofe ru je my wy łącz ność
na kon tak ty. Po nad to agen ci my -
ślą, że bę dą mu sie li pła cić za każ -
dą prze pra co wa ną go dzi nę te le -
mar ke te ra, licz bę wy ko na nych
po łą czeń bądź za sa mą ba zę. Ale
tak na praw dę agent pła ci za go to -
we go le ada, nie waż ne, ile cza su
trwa ło je go po zy ska nie.

Czy ma cie sta łych klien tów, czy
też agen ci ra czej ku pu ją le ady jed -
no ra zo wo?

– Ma my bar dzo du żo sta łych
klien tów, po sia da ją oni w na szej
fir mie abo na ment. To ta ki sta ły „le -
jek z le ada mi”. Klient za wie ra
umo wę na trzy bądź sześć mie się -
cy i do sta je co dzien nie sta łą licz bę
kon tak tów. Do dat ko wo otrzy mu je
wte dy du że ra ba ty. Mo że więc ku -
pić le ady na wet 25% ta niej.

Jed nak wie lu agen tów za ku pu -
je u nas le ady jed no ra zo wo, gdyż
nie wie, że li czy się sta ty sty ka
i czas. Nie za wsze uda je się pod -
pi sać umo wę od ra zu, czę sto trze -
ba z klien tem po pra co wać, dać
mu czas na za sta no wie nie. Jed ną
kam pa nią le ado wą nie da się zre -
ali zo wać wy ma rzo nych tar ge tów.
Dla te go war to za cho wać moż li -
wość płyn ne go otrzy my wa nia
kon tak tów.

Jak naj sku tecz niej pra co wać
z le ada mi, że by sta li się klien ta mi?

– Przede wszyst kim nie wol no
za po mi nać o usta lo nym z klien -
tem ter mi nie. Po za tym na le ży
słu chać klien ta, po znać je go po -
trze by i moż li wo ści, a nie wci -
skać na si łę po li sy za skład kę,
któ rą wy bie ra agent.

W ja ki spo sób moż na ku pić
u Was le ady? Czy to jest bar dzo
dro gie?

– Moż na za mó wić u nas kam -
pa nię le ado wą. Usta la my w niej
pre fe ren cje co do za miesz ka nia po -
ten cjal ne go klien ta, je go wie ku, za -

wo du. Kam pa nię mo że my kie run -
ko wać np. na oszczę dza nie al bo
na ochro nę zdro wia i ży cia. 

Me to da po zy ski wa nia klien -
tów po przez cold cal ling, czy li
zim ne roz mo wy, jest jed ną z naj -
star szych i naj bar dziej sku tecz -
nych. Wy ko nu je my dzien nie set ki
po łą czeń, uma wia my dzie siąt ki
le adów. Ge ne ru je my rów nież le -
ady B2 B i B2 C. Sta ra my się, aby
na si klien ci by li za do wo le ni, a ich
wy ni ki sprze da żo we ro sły. 

Co wię cej, do pin gu je my tak że
ka drę za rzą dza ją cą do te go, by na -

gra dza ła swo ich do rad ców za wy -
ni ki. Przy go to wa li śmy vo uche ry
na za kup le adów, aby mo gli do ce -
nić pra cow ni ków. 

Jak moż na się z Wa mi skon tak -
to wać? 

– Za pra szam na stro nę
http://call4you.eu/. Chęt nie też
od po wiem na py ta nia e -ma ilo wo:
biu ro@call4you.eu. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Alek san dra E. Wy soc ka

Wykonujemy pracę, której agenci najbardziej nie lubią
Rozmowa z Pauliną Ciastoń z Call4You 

W
y da je mi się, że za bie gi ce no we ty -
pu „ni ska skład ka” nic nie da dzą.
Klien ci bę dą od cho dzić, za wę żać

za kres po sia da nej ochro ny ubez pie cze nio wej,
bo zmu si ich do te go obiek tyw na sy tu acja
spo łecz no -go spo dar cza. I my wszy scy, dys -
try bu to rzy ubez pie czeń, mu si my się do tej
zmie nia ją cej się, dy na micz nej rze czy wi sto -
ści do sto so wać. Po pierw sze, być z klien tem
i dbać o je go ochro nę ubez pie cze nio wą bez
wzglę du na roz wój zdarzeń. Po dru gie, za -
dbać o sie bie, swój biz nes i czę sto tak że
o prze trwa nie na ryn ku. W ostat nim nu me -
rze na szej agen cyj nej ga zet ki „Al wis & Ser -
wis” stwier dzi łem: Pan de mia trwa na dal. Po -
dob nie jak za kła dy ubez pie cze nio we – na si
part ne rzy – mu si my się zmie rzyć z no wy mi
wy zwa nia mi, a przede wszyst kim z ro sną cy mi,
zmie nia ją cy mi się ocze ki wa nia mi klien tów.
Lu dzie co raz wię cej cza su spę dza ją w świe cie
cy fro wym, dla te go ocze ku ją tak że z te go cy fro -
we go świa ta ofer ty i za war cia ubez pie cze -
nia. I to, szcze gól nie w obec nym okre sie,
jest ogrom nym wy zwa niem. 

Co trze ba zro bić już te raz, od za raz, jak
za pla no wać swo je dzia ła nia w agen cji, biu -
rze, na ju tro i dal szy, mo że na wet kil ku -
mie sięcz ny, okres trwa nia pan de mii? Co

jest na praw dę nie zbęd ne, ko niecz ne, aby
prze trwać?

Z prak ty ki wiem, że więk szość
OFWCA, ale tak że mniej szych agen tów
na co dzień nie za bar dzo zaj mo wa ło się
swo imi spra wa mi fi nan so wy mi. Mul tia gen -
ci za bez pie cza li wszyst kie naj waż niej sze
spra wy, co mie siąc na leż na pro wi zja wpły -
wa ła na kon to, a oni dba li o utrzy ma nie
port fe la i po zy ska nie no wych klien -
tów. I w du żej mie rze im to wy star cza ło.

Ale dziś, w cza sach pan de mii, to już nie
wy star czy. Każ dy dys try bu tor mu si bar dzo
wni kli wie prze ana li zo wać swo ją sy tu ację fi -
nan so wą: źró dła kosz tów, wiel kość przy -
cho dów, oraz za pla no wać (na wet w gło wie)
ko lej ne kon kret ne dzia ła nia przy spad ku
do cho dów np. o 20, 30%. 

Dzia ła nia po dej mo wa ne przez OFWCA
/agen ta mu szą być wy prze dza ją ce, a nie ra -
tow ni cze jak straż po żar na, kie dy już się pa -
li. Trze ba wie dzieć tak że: ile wy trzy mam
na ryn ku, je śli uzy ski wa ne przy cho dy nie po -
kry ją kosz tów dzia ła nia, i co zro bić. To mi -
ni mum, nie zbęd ne, aby traf nie dzia łać i po -
dej mo wać ra cjo nal ne de cy zje biz ne so we.

Jak już wspo mnia łem, świat cy fro wy 
to rze czy wi stość. W okre sie pan de mii 

uwi docz ni ły się je go wszyst kie po zy tyw ne
stro ny w pra cy agen ta na każ dym eta pie:
ofe ro wa nia, za wie ra nia ubez pie cze nia, je -
go ob słu gi i ser wi su. 

Wi dzi my też ne ga tyw ne zja wi ska to wa -
rzy szą ce, któ re do ty czą głów nie fi nan sów
(bo to kosz tu je) oraz pew ne go za co fa nia,
„tra dy cjo na li zmu” w dzia ła niu po śred ni -
ków. Pierw sze w więk szo ści, np. w Al wis &
Se cu ra, bio rą na sie bie mul tia gen ci, któ rzy
do star cza ją swo im OFWCA, czę sto nie od -
płat nie, go to we na rzę dzia wspie ra ją ce ich
pra cę. Znacz nie go rzej z prze sta wie niem
lu dzi na no we to ry dzia ła nia.

Pan de mia zmu si ła wie lu po śred ni ków
do za in te re so wa nia się me to da mi cy fro wy -
mi i np. sprze da żą mo bil ną, zdal ną. Ale du -
ża część nie zro bi ła nic wię cej po nad ten
obo wią zek. Jak się te raz od naj dą w no wej
rze czy wi sto ści co vi do wej? A zmie niać mu -
si my na dal wszyst ko, wy ko rzy stu jąc ofe ro -
wa ne przez ubez pie czy cie li i mul tia gen tów
no we na rzę dzia: pra cy, ko mu ni ka cji, ob słu -
gi klien ta, ob słu gi szkód i ser wi su.

Przede wszyst kim prze cho dzi my na elek -
tro nicz ny, bez pa pie ro wy sys tem ob słu gi
klien ta. To ofe ru je już wie le za kła dów
ubez pie czeń. Uwol nio ny od pa pie ro lo gii

czas na le ży prze zna czać na kon takt i pra -
cę z klien tem. Na do bre roz po zna nie je go
po trzeb w okre sie pan de mii i przed sta wie -
nie mu ofer ty ubez pie cze nio wej na ten
trud ny dla nie go mo ment: prze trwa nia,
a pó źniej oży wie nia. 

Dla na sze go klien ta mu si my mieć czas
zwłasz cza te raz. To za owo cu je tak że
w przy szło ści.

Na co zwra ca my uwa gę? Głów nie
na dwa za da nia: ana li zę wła snej dzia łal no -
ści i przy ję cie hi po te tycz nych kie run ków
pra cy w mia rę roz wo ju pan de mii. Po nad to
na zmia nę w pro por cji dzia ła nia – przej -
ście do cy fro wych, elek tro nicz nych me tod
z eli mi no wa niem ob słu gi ty po wo biu ro wej,
z wy ko rzy sta niem pa pie ru. 

Sku pia my się już nie na pro ce du rach
i ich ści słym prze strze ga niu – to zro bią
za nas sys te my i pro gra my – ale na na szym
klien cie, je go pro ble mach, do bo rze naj lep -
szej ochro ny ubez pie cze nio wej, do radz twie
i po mo cy.

Ta ka jest co dzien ność ubez pie czeń, ich
głów na ro la i na sze za da nia. Pan de mia, wi -
rus czy Co vid ni cze go tu taj nie zmie nia ją.

dr Sta ni sław Ku ta 
do rad ca za rzą du 

Al wis & Se cu ra sp. z o.o.

PLAN DZIAŁAŃ WYPRZEDZAJĄCYCH

Co ma robić OFWCA w lockdownie
Jeszcze kilka dni temu zakładałem, że drugi lockdown obejmie tylko

część naszej gospodarki. Dziś już widzę, że tzw. lockdown 2 to coś

groźniejszego – coś, co będzie trwało znacznie dłużej i co chyba

jednak tę gospodarkę dobije. A brak osłon i pomocy, wiele, ale

pozornych działań plus zmęczenie psychiczne ludzi tylko to zaostrzą. 


