
NAGRADZAJ SWOICH KLIENTÓW ZA 
PROWADZENIE ZDROWEGO TRYBU 
ŻYCIA KORZYSTAJĄC Z CYFROWEJ 
PLATFORMY DACADOO

Rozwiązania dacadoo dla Firm Ubezpieczeniowych



REWOLUCJA 
CYFROWA
Branża ubezpieczeniowa nieustan-
nie się zmienia. Ludzie otaczają się 
technologiami cyfrowymi i oczekują od 
firm ubezpieczeniowych w pełni zdig-
italizowanych rozwiązań. Firmy ubez-
pieczeniowe muszą zacząć inwestować 
w budowanie cyfrowych mostów dla 
swoich klientów.

GOSPODARKA COŚ-ZA-COŚ
W dacadoo ten trend nazywamy “gos-
podarką coś za coś”. Na nowym rynku 
cyfrowym konsumenci będą dzielić się 
informacjami o ich zdrowiu i stylu życia  
ze swoimi firmami ubezpieczeniowymi 
a w zamian zostaną za tą informację 
nagrodzeni.

W związku z rosnącą popularnością 
urządzeń i aplikacji mobilnych oraz portali 
społecznościowych, mamy szeroki dostęp 
do informacji o życiu i aktywnościach 
innych ludzi. Konsumenci są skłonni do 
dzielenia się informacjami o sobie, jeśli w 
zamian dostaną coś wartościowego.



BUDUJ CYFROWE 
RELACJE
dacadoo dostarcza w całości cy-
frowe rozwiązania, które umożliwiają 
ubezpieczycielom dialog z klientami, 
wymianę informacji oraz budowanie z 
nimi długotrwałych relacji. 

NAGRADZAJ ZDROWY TRYB ŻYCIA
Klienci prowadzący zdrowy tryb życia będą 
wyróżniani przez firmy ubezpieczeniowe, 
które będą ich nagradzać licznymi zniżka-
mi oraz bonusami (zniżki na zakupy, kluby 
fitness, programy lojalnościowe, etc.).

WYSOKOŚĆ SKŁADEK OPARTYCH NA 
WSKAŹNIKU ZDROWIA
Dzielenie się osobistym Wskaźnikiem 
Zdrowia z firmą ubezpieczeniową będzie 
skutkować zmniejszonymi składkami na 
ubezpieczenie.

SPRZĘT I NIEZALEŻNOŚĆ APLIKACJI
dacadoo pozwala użytkownikom na trans-
fer między urządzeniami takimi jak: liczniki 
kroków, liczniki kalorii, pulsometry smart-
watch-e oraz z aplikacjami w sposób prosty, 
umożliwiając automatyczny przepływ danych 
do dacadoo.

PORTFOLIO W CZASIE RZECZYWISTYM 
Platforma dostarcza w czasie rzeczywistym 
danych o stylu życia, zdrowia o odżywianiu i 
aktywnościach fizycznych z aktywnym feed-
backiem trenera.

JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z  DACADOO 
DLA FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

WSKAŹNIK ZDRO-
WIA DACADOO 
Wskaźnik Zdrowia oparty na międzynaro-
dowej, opatentowanej technologii  
dacadoo jest naukowo wyliczoną liczbą, 
zamykającą się w skali od 1 do 1000. 
Otrzymany wynik jest indywidualnym 
numerem, który określa jakość i stan 
zdrowia. Wskaźnik Zdrowia oparty jest 
na danych zgromadzonych od ponad 100 
milionów ludzi.
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DACADOO
Specjalizujemy się w podnoszeniu 
świadomości i aktywności 
prozdrowotnych oraz podnosimy 
poziom jakości i zadowolenia z życia. 
Platforma dedykowana  jest dla klientów 
firm ubezpieczeniowych na całym 
świecie.

Zainspiruj swoich klientów, by stali się 
odpowiedzialni za swoje zdrowie z 
dacadoo.

TO DZIAŁA
Badania przeprowadzone wśród 67.000 użyt-
kowników dacadoo wykazują, że:
• 29.4% straciło na wadze, 11.1% obniżyło 

ciśnienie krwi, 9.8% obniżyło tętno 
spoczynkowe serca, 41.8% obniżyło 
ryzyko zachorowania na cukrzycę.

• W tym samym czasie ogólny poziom 
aktywności wzrósł o 10%.

• 90% użytkowników programu chce 
ponownie podjąć wyzwania.

NASI KLIENCI

Source AKDresearch/active users on dacadoo  2011-2014

Zmienna

Waga

Talia

Ciśnienie skurczowe krwi

Ciśnienie rozkurczowe krwi

Tętno spoczynkowe serca

Ryzyko cukrzycy

Ryzyko nadciśnienia tętniczego

29,4%

10,3%

11,1%

10,7%

9,8%

41,8%

34,4%

2,7%

3,8%

5,0%

5,9%

6,8%

28,4%

17,3%

 % osób, 
w których 

zaszły zmiany

Średni 
spadek

Dodatkowe lata życia

Healthy years gained

Średnio: 2,5 roku

-9.0 -6.4 -4.6 -3.2 -1.6 0.00 2.2 4.4 6.6 9.9 11

80% osób zwiększyło 
liczbę dodatkowych lat życia

Source AKDresearch/active users on dacadoo  2011-2014

Variable

Weight

Waist

Systolic blood pressure

Diastolic blood pressure

Resting heart rate

Diabetes risk

Hypertension risk

29,4%

10,3%

11,1%

10,7%

9,8%

41,8%

34,4%

2,7%

3,8%

5,0%

5,9%

6,8%

28,4%

17,3%

% of dacadoo
users which 
have changed

Average
decrease

Healthy years gained

Healthy years gained

Average: 2,5 years

-9.0 -6.4 -4.6 -3.2 -1.6 0.00 2.2 4.4 6.6 9.9 11

80% of users improve
their healthy years gained
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