Persbericht

Bespaar 1000 € op facturen in aanloop naar feestdagen!
Op de gloednieuwe website KillmyBill.be kunnen consumenten – dankzij een innovatief
platform inzake gebruiksgemak, functionaliteit en prijs-kwaliteitverhouding van producten –
voortaan het aanbod binnen de energie-, telecom- en bankensector vergelijken.
Brussel, 13 november 2014 – Als succesvol ondernemer en expert in e-commerce lanceert Olivier
Brisac KillmyBill.be, een unieke website die toelaat om de prijzen en diensten van energieleveranciers,
telecomoperatoren en banken onderling te vergelijken. Het opzet is om de positie van de consument
te verstevigen door de mogelijkheid te bieden zijn specifieke noden in kaart te brengen,
marktaanbiedingen optimaal te analyseren en bijgevolg welingelicht voor een bepaalde leverancier te
kiezen. Zeker in het huidige economisch ongunstige klimaat komt deze website als geroepen,
aangezien het merendeel van de consumenten continu op zoek is naar de beste deals.
“België staat bekend om zijn hoge kosten zowel op vlak van telecom en energie, als in de financiële
wereld. Er was duidelijk nood aan een gebruiksvriendelijke en performante tool die de budgettaire
impact van deze diensten op het uitgavenpakket van de burger kon verminderen”, vertelt Olivier Brisac,
CEO van KillmyBill.be. “Tegelijkertijd legden we de klemtoon op de optimalisatie van een kwalitatieve
klantenservice in functie van de persoonlijke behoeften.”
De website onderscheidt zich op verschillende niveaus. Een eerste accent ligt op de functionaliteit met
een groot aantal handige parameters die helpen om de concrete eisen van de consument beter te
definiëren. Dankzij een eenvoudige en aantrekkelijke gebruikersinterface kunnen vervolgens
gemakkelijk de verschillende aanbiedingen vergeleken worden en dat op basis van twee cruciale
criteria: de prijs, alsook de kwaliteit van de geleverde service. Hierdoor kunnen gebruikers de meest
geschikte aanbieding bepalen conform hun specifieke behoeften. Last but not least kunnen de
internetgebruikers rechtstreeks doorklikken naar de gekozen leverancier om zo te genieten van
exclusieve promoties.
KillmyBill.be is veel meer dan een eenvoudig, gratis en onafhankelijk platform voor prijsvergelijking;
het positioneert zich als de referentie bij uitstek voor alle vragen gerelateerd aan energie, telecom en
bankzaken. De interesse is in ieder geval reeds gewekt: een op vier online bezoekers keerde nadien
nog naar de website terug. Volgens de eerste analyses laat KillmyBill.be via een combinatie van de 3
betrokken sectoren immers toe om tot 1.000 euro te besparen. Een gunstig vooruitzicht met de
periode van kerstaankopen in aantocht…

Over KillmyBill:
KillmyBill is een Belgische onderneming opgericht in 2014 door 3 ondernemers die beschikken over jarenlange
ervaring in de e-commerce en de consument wilden bijstaan in zijn keuze voor maandelijks gefactureerde
diensten: energie, telecom en bankzaken. Met meer dan 65 leveranciers en meer dan 600 vergeleken
aanbiedingen is de website dusdanig ontworpen dat het iedereen toelaat om gemakkelijk producten te
analyseren en de meest geschikte leverancier te kiezen in functie van zijn noden.
Voor meer informatie: www.killmybill.be
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