Finansowa rewolucja w kanale
Online
Warszawa 20.02.2020
https://aiqlabs.pl/

O mnie – Michał Benzel
1. Michał Aleksander Benzel
W przeszłości:
- telemarketer
- doradca bankowy (Alior Bank, Raiffeisen Polbank)
- pierwszy pracownik (start-up) budujący dział
sprzedaży i obsługi klienta w Hapi-Pożyczki

Obecnie:
- Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży w AIQLABS
- Staż pracy w AIQLABS: 2 lata 5 miesięcy
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Agenda
1. O mnie, poznajmy się - Michał Benzel ☺
2. Cel spotkania

3. O nas – AIQLABS sp.z.o.o
4. Zarząd AIQLABS sp.z.o.o
5. Rozwój sprzedaży w kanale Online jako główny priorytet – Produkt SuperGrosz
6. Co nowego od AIQLABS? – produkt typu „chwilówka” - ExtraGrosz
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Cel spotkania – 20.02.2020
• Wydawca po spotkaniu powinien:
1.) Identyfikować:
• obecną pozycję SuperGrosz na rynku Sup-Prime
(pozyskanie bardzo dużego finansowania)
• obecną
potrzebę
biznesową
SuperGrosz
(rozwój sprzedaży w kanale online jako główny
priorytet spółki)
• przewagi rynkowe SuperGrosz (właściciele na
miejscu, 20 osobowy zespół IT)
• szerokie możliwości współpracy

2.) Wymienić się kontaktem i doświadczeniami z
przedstawicielami SuperGrosz

• Michał Benzel AIQLABS/SuperGrosz po spotkaniu
powinien:
1.) Poznać:
• perspektywę wydawcy
• oczekiwania wydawcy
• problematykę związaną z promowaniem SuperGrosz
2.) Dowiedzieć się, których pożyczkodawców najchętniej
promujecie i dlaczego?
3.) Dowiedzieć się, co mogę dla Was zrobić żeby SuperGrosz jak
najszybciej znalazł się w TOP 3 sprzedaży w kanale online.

4.) Wymienić się kontaktem i doświadczeniami z Wydawcami
Oferuje pomoc i pełne wsparcie w procesie sprzedaży
SuperGrosz
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AIQLABS – o nas

Historia spółki

Misją AIQLABS sp.z.o.o jest kompleksowe zaspokojenie rynku za pomocą odpowiednio sprofilowanych rozwiązań finansowych,
zachowując pozycję lidera pod względem jakości generowanego portfela

11/2015

W listopadzie 2015 nastąpiło uruchomienie produkcyjne i sprzedaż
pierwszych pożyczek

05/2016

Rozpoczęcie sprzedaży pożyczek ratalnych – SuperGrosz

10/2017

Kampania reklamowa w dużych kanałach telewizyjnych (TVP, Polsat)

01/2018

Wdrożenie nowego produktu, faktora dla małych i średnich firm - Finces

07/2018

Wdrożenie nowego produktu „KupujTeraz Zapłać później”
przy współpracy z DotPay – metoda odroczonej płatności
w sklepach internetowych

10/2019

Pozyskanie inwestora zagranicznego 100 mln EURO – uruchomienie produkcji

02/2020

Plan zwiększenia dwukrotnie sprzedaży w kanale Online

03-04/2020

Wdrożenie produktu typu „chwilówka” - ExtraGrosz
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Zarząd AIQLABS - SuperGrosz

Aleksander Duch

Piotr Siwiec

Piotr Biernacki

Prezes Zarządu, CEO

Wiceprezes, CRO

Członek Zarządu,

Absolwent UW, SGH oraz szkół prawa
m.in. przy Cambridge University i Florida
University. 20 lat doświadczenia w
obszarze strategicznego zarządzania
biznesem,
budowania
relacji
inwestorskich.

Doradca, manager, członek kadry
zarządzającej
z
ponad
15-letnim
doświadczeniem w sektorze bankowości,
doradztwie biznesowym i zarządzaniu
strategicznym. Wykładowca akademicki.

Posiada wieloletnie doświadczenie w
zarządzaniu i nadzorze
spółek
technologicznych oraz w prowadzeniu
procesów inwestycyjnych (IBM, Asseco
DACH, Asseco Western Europe, BioAlter,
AllterPower, R22, Vercom).
Prezes
Polskiego
Stowarzyszenia
Producentów Biogazu Rolniczego były
członek Digital Advisory Council (Digital
Europe),

SuperGrosz – pożyczka ratalna od AIQLABS

Opis:

Informacje o produkcie
Kwota pożyczki

Od 1000 PLN do 10 000 PLN

Okres spłaty

Od 4 do 48 miesięcy

Plany:

Przyznawalność

Wysoka, z nastawieniem na wzrosty

• intensyfikacja współpracy i kontaktu z Wydawcami

Dochody łączone

TAK w tym praca na czarno

Bazy BIK, BIG

TAK

• Pożyczka ratalna, uwzględniająca przy ocenie klienta
nieudokumentowane formy dochodu.
• RRSO 0% dla nowych klientów

• Wzrost o 100% sprzedaży w kanale Online w 2020 roku
(apetyty na sprzedaż w tym kanale – priorytetem
spółki)
• optymalizacja procesu „krok po kroku”
• uruchomienie kampanii TV

• testowanie zmian w polityce cenowej

ExtraGrosz – „chwilówka” od AIQLABS
Informacje o produkcie
Kwota pożyczki

???

Okres spłaty

30 dni

Restrukturyzacja

TAK

Przyznawalność

Bardzo wysoka

Dochody łączone

TAK w tym praca na czarno

Bazy BIK, BIG

TAK

Opis:
• Oferujemy produkt dopasowany do oczekiwań klientów i
wydawców z błyskawicznym i prostym procesem
sprzedaży oraz najniższą ceną na rynku.
• Jednym z dodatkowych atutów ExtraGrosz jest gotowa
propozycja planu restrukturyzacji zobowiązania w
przypadku problemów ze spłatą przez klienta
• Termin wejścia na produkcję: marzec-kwiecień 2020

Dziękuję i zapraszam do kontaktu
Kontakt
Michał Benzel
Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży
Michal.benzel@aiqlabs.pl
733-608-800

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne. Zakazane jest powielanie, rozpowszechnianie w całości lub części informacji do osób nieupoważnionych. Celem niniejszego
dokumentu jest przedstawienie podstawowych informacji na temat produktu SG Ubezpieczenia.

Zapraszamy na stronę https://aiqlabs.pl/
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