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QUANTIC MONITOR® - Forsikring
QUANTIC MONITOR® følger danskernes interesse for forsikring 4 gange om
året.
Vore kvartalsvise rapporter har fokus på, hvilke forbrugere der går i overvejelse
om at skifte deres forsikringer. Ved den seneste måling i 3. kvartal 2018, var der
mere end 500.000 danske husstande, der overvejede at skifte én eller flere af
deres forsikringer forsikringer.
Med QUANTIC MONITOR® følger vi fast de 8 største forsikringstyper:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bil
Fritidshus
Ansvar
Indbo
Ulykke
Rejse
Liv
Sundhed

På de følgende sider kan du læse mere om vores QUANTIC MONITOR®
forsikringsrapporten.
God læselyst.
Daniel Kim Soren
CEO
Quantic

ÉN RAPPORT – DE VIGTIGSTE KONKLUSIONER
Rapporten belyser de helt centrale problemstillinger i forhold til hvem,
der overvejer at skifte forsikringsselskab:

1. Hvor mange husstande overvejer at skifte en eller flere af deres
forsikringer?
2. Hvilke forsikringer overvejer de at skifte?
3. Hvilke selskaber ønsker de at indhente tilbud fra?
4. Hvad kendetegner disse husstande i forhold til antal personer,
børn, indkomst og livsstil?
5. Hvilke geografiske forskelle gør sig gældende?
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Variable
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Børn i husstanden



Indkøbsansvarlig



Livsstil
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Segment interesse efter forsikringstype

INDHOLD
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•

52 sider

•

36 tabeller og grafer

•

Interview af mere end 1.000 danske husstande
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BESTILLING & INFORMATION

QUANTIC MONITOR® forsikringsrapporten koster 9.000 kr.
ekskl. moms.
Rapporten kan også købes sammen med 3 kvartalsvise
opdateringer, dvs. 4 rapporter i alt til 17.000 kr. ekskl.
moms.
For yderligere information og bestilling kontakt venligst:

OM QUANTIC
QUANTIC er et market intelligence firma, der leverer kommercielle indsigter til virksomheder i en
række brancher og industrier. Vore data og anbefalinger giver vore kunder mulighed for at
vækste og effektivitetsforbedre på et strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Daniel Kim Soren
CEO
Mobil: 40 91 99 66
dso@quantic.dk

Det er vores overbevisning, at værdien af market intelligence ikke kun er et spørgsmål om data,
men i langt højere grad evnen til at fortolke og forstå de kommercielle implikationer. Derfor
kræver vi, at alle vore senior rådgivere har en solid forretningsforståelse og erfaring fra ”din side
af bordet”.
Quantic leverer i dag data og market intelligence fra en række europæiske markeder.

QUANTIC ApS

Rosenkæret 11 C

DK-2860 Søborg

www.quantic.dk

