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Mondial Assistance nagrodzony godłem Top Marka 2020

Mondial Assistance jako jedyna firma z sektora assistance znalazła się w rankingu Top Marka 2020. Nagroda
przyznawana jest 500 markom z 50 branż – w tym ubezpieczeniowej – najbardziej aktywnym w mediach. Kolejny raz
Mondial Assistance znalazł się w gronie 10 firm z branży ubezpieczeniowej z największą widocznością w mediach
tradycyjnych i internetowych.

Metodologia badania Top Marka uwzględnia składniki ilościowe i jakościowe. O pozycji w rankingu decyduje siła
marki, będąca wypadkową impactu, indeksu wydźwięku i liczby publikacji. Autorzy badania korygują wyniki o wpływ
krótkich, jednozdaniowych wzmianek na temat marki. W gronie firm ubezpieczeniowych znalazły się najlepiej
rozpoznawalne polskie i zagraniczne marki, w tym kilka o globalnym zasięgu.
–Znalezienie się w wąskim gronie firm ubezpieczeniowych uwzględnionych w raporcie branżowym Top Marka 2020
jest bardzo nobilitujące. Dla nas to także dobry dowód na to, że nasza bardzo otwarta i intensywna komunikacja
zewnętrzna przynosi dobre efekty. Mondial Assistance jest jedynym przedstawicielem sektora assistance w tym
zestawieniu. Specyfika naszych usług i stosowanych schematów biznesowych powoduje, że bardzo często klient nie ma
świadomości, że na przykład jego auto holuje właśnie Mondial Assistance, czy to właśnie my pomagamy w razie
kłopotów zdrowotnych za granicą. Z tego powodu, tym bardziej cieszy nas to wyróżnienie– komentuje Piotr
Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Mondial Assistance.
Nagroda Top Marka przyznawana jest od 2017 roku, jako wspólny projekt magazynu Press oraz PRESS-SERVICE
Monitoring Mediów.

Grupa Mondial Assistance: interwencja co 2 sekundy w każdym miejscu świata
Jesteśmy międzynarodowym liderem rynku assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. Z usług Grupy,
świadczonych na wszystkich kontynentach, korzysta 250 milionów ludzi, tj. 4% światowej populacji. To część naszego
know-how, które uzupełnia doświadczenie z ponad 20 lat istnienia w Polsce. Od lat pracujemy na sukces wielu znanych
Ci firm – również tych największych.
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