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Przykład geomarketingu WIGeoGIS: liczba mieszkańców na jedną 
placówkę bankową gminy
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Instytucjom finansowym wy-
jątkowo zależy na wprowa-
dzaniu i wykorzystywaniu 
najnowszych zdobyczy tech-

nologii. Dzięki takiemu, innowa-
cyjnemu, podejściu banki zyskują 
w oczach klientów. Są postrzega-
ne jako organizacje nowoczesne, 
obyte we współczesnym świecie. 
Rozwój technologii bankowych 
odbywa się w kilku podstawo-
wych kierunkach. Najbardziej wi-
doczne są trendy umożliwiające 
oferowanie klientom rozwiązań, 
produktów i usług w dogodnym 
dla nich miejscu i czasie. Dlatego 
banki rozwijają dziś serwisy ban-
kowości internetowej oraz aplika-
cje mobilne. Klienci mogą zatem 
np. zakładać lokaty, wykonywać 
przelewy, czy sprawdzać saldo 
i historię rachunku z poziomu te-
lefonu komórkowego. 
Rozbudowywanie nowych kana-
łów dostępu i ich łączenie, by były 
jak najprostsze i przyjazne klien-
tom, staje się kluczowe dla utrzy-
mania wysokiej pozycji na coraz 
bardziej konkurencyjnym rynku. 
Dzisiaj liczy się dostępność klien-
ta do banku i jakość świadczonych 
usług. Jeszcze kilka lat temu do-
stępność do banków oznaczała do-
brze zlokalizowane oddziały. Teraz 
konsumenci mogą także korzy-
stać z call center, bankowości elek-
tronicznej, a coraz popularniejsza 
staje się bankowość mobilna. Co 
więcej, mogą w tej samej chwili 
używać wszystkich kanałów dys-

trybucji. Banki pracują nad mode-
lem, w którym klient rozpoczyna 
procesowanie danego produktu 
w wybranym przez siebie kana-
le, ale w każdej chwili może prze-
nieść się do innego. Ważne jest, by 
w procesie sprzedaży mógł swo-
bodnie przechodzić z jednego do 
następnego, a zakończyć w jeszcze 
innym – w zależności od potrzeb. 
Dlatego tak istotna jest zdolność 
do utrzymywania takich samych re-
lacji z klientem w każdym dostęp-
nym kanale. Kierunek, w którym 
zmierza współczesna bankowość, 
również związany z omnikanało-
wym podejściem do obsługi klien-
ta, to tzw. customer experience. Cho-
dzi o to, żeby niezależnie od kanału 
usatysfakcjonowanie konsumenta 
było takie samo. 

Banki muszą dziś zaspokajać coraz bardziej 
zaawansowane potrzeby klientów oraz udowadniać,  
że nadążają za trendami i oczekiwaniami.

Geomarketing
Sektor czeka dziś wiele wyzwań 
związanych z presją na cięcia 
kosztów, malejącą lojalnością 
klientów, popularnością banko-
wości elektronicznej, a co za tym 
idzie z koniecznością optymali-
zacji sieci placówek. Narzędzia, 
które wspierają procesy decy-
zyjne w zarządzaniu sprzedażą, 
dostosowaniu lokalizacji sieci 
placówek, oferty i działań marke-
tingowych do oczekiwań klientów 
daje bankom geomarketing. Ana-
lizy geomarketingowe pozwala-
ją rozplanować rozmieszczenie 
placówek. Oprogramowanie GIS 
przyporządkowuje do każdego 
klienta ten oddział, który będzie 
dla niego najbardziej odpowied-
ni, kierując się kryteriami loka-

lizacyjnymi oraz produktowymi. 
Z jednej strony chodzi bowiem 
o bliskość geograficzną, z drugiej 
zaś o dostępność odpowiednich 
produktów i usług. Poza wspar-
ciem w restrukturyzacji sieci pla-
cówek bankowych, geomarketing 
jest ważnym narzędziem w dzia-
łaniach marketingowych wyma-
gających lokalizacji geograficz-
nej grup klientów i potencjalnych 
klientów. Analizy geomarketin-
gowe pozwalają wyselekcjonować 
obszary, które są najliczniej repre-
zentowane przez grupę docelo-
wą. Dzięki temu można uniknąć 
nieefektywnych działań marke-
tingowych, choćby kolportowania 
materiałów reklamowych do osób 
spoza grupy docelowej. To roz-
wiązanie zwiększa skuteczność 
dystrybucji materiałów promocyj-
nych oraz pozwala trafniej wybrać 
lokalizację odpowiednich nośni-
ków reklamowych. Geomarke-
ting wspomaga również analizy 
segmentacji rynku – oprogramo-
wanie umożliwia zobrazowanie 
rozmieszczenia na danym obsza-
rze zarówno konsumentów, jak 
i firm. Każdy segment klientów 
jest zainteresowany innym pro-
duktem bankowym, w związku 
z tym każdy otrzyma inne mate-
riały reklamowe. Wielkość kam-
panii promocyjnej dostosowana 
jest do wielkości grupy docelowej 
na danym obszarze, co umożliwia 
optymalizację kolportażu, a co za 
tym idzie – oszczędności. 
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będzie mógł zarejestrować jedy-
nie bank. Jak będzie w praktyce, 
przekonamy się zapewne za kil-
ka miesięcy, choć już Europej-
ski Urząd Nadzoru Bankowego 
(EBA) poinformował w oficjal-
nej notce do ICANN (Interne-
towa Korporacja ds. Nadawania 
Nazw i Numerów), że propozycja 
zorientowanych finansowo do-
men najwyższego poziomu, ta-
kich jak na przykład .bank lub .fin 
może okazać się niebezpieczna 
i powinno się od niej jak najszyb-
ciej odejść. Rzeczniczka prasowa 
Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego powiedziała, że do-
meny takie, jak .bank, mogą po-
wodować patologie informacyjne 
i dwuznaczności – konsumenci 
nie będą bowiem w stanie jasno 
odkreślić, czy strona interneto-
wa odnosi się do banku zlokali-
zowanego w ich rodzimym kra-
ju. Finansowe adresy mogą nieść 
„niezidentyfikowane jak na razie 
korzyści” i stworzyć „liczne poku-
sy nadużycia”.▪

ności oraz autentyczności, wzbu-
dzając tym samym silne uczucia, 
rodząc zaufanie i podnosząc sku-
teczność działań obsługowych, 
marketingowych, a co najważ-
niejsze – handlowych. 

Adres na .bank
Ciekawą inicjatywą, która po-
jawiła się w ostatnim czasie są 
domeny internetowe z zakoń-
czeniami, które definiują pro-
fil działalności właściciela ser-
wisu internetowego. Większość 
przedsiębiorców korzysta z do-
men .com bądź rozszerzeń na-
rodowych. Tymczasem istnieje 
możliwość wykorzystania bar-
dziej oryginalnych końcówek 
branżowych, takich jak .pub, 
.club, .bar i wielu innych, w tym 
także .bank. 
Takie domeny mają poprawić 
bezpieczeństwo usług oferowa-
nych przez firmy z branży finan-
sowej. Zmiany ułatwią walkę 
z phishingiem i cyberprzestępczo-
ścią. W założeniu domenę .bank 

może podnieść komfort zdalne-
go kontaktu z bankiem jest wi-
deo contact center. Zdaniem eks-
pertów kanał wideo ewoluuje 
szybciej niż inne narzędzia słu-
żące interakcji z konsumentami 
i bardzo elastycznie dostosowuje 
się do różnych potrzeb bizneso-
wych. Dziś mamy już wideoczaty, 
wirtualne oddziały i wiele podob-
nych rozwiązań – wszystkie opar-
te na tej samej technologii. 
Dlaczego kanał wideo tak zysku-
je na znaczeniu? Z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, firmy muszą 
dziś zaspokajać coraz bardziej za-
awansowane potrzeby klientów 
oraz udowadniać, że nadążają za 
trendami i oczekiwaniami. Po 
drugie, w dzisiejszym świecie li-
czy się skrócenie i ułatwienie pro-
cesu obsługi klienta oraz dosto-
sowanie się do coraz większego 
zainteresowania konsumentów 
tą formą kontaktu – gwarantują-
cą przecież tak pożądaną natych-
miastową reakcję. Kanał wideo 
zapewnia poczucie niepowtarzal-

Wideo agent
Pozyskanie nowego klienta jest 
procesem drogim i trudnym. Cze-
go oczekują konsumenci kontak-
tujący się z firmą, z której usług 
lub produktów korzystają bądź 
zamierzają skorzystać w przyszło-
ści? Przede wszystkim wygodnej 
formy kontaktu, kompetentnej 
informacji i szybkiego załatwie-
nia swojej sprawy. Jak pokazują 
badania, dla większości klientów 
jakość obsługi jest ważniejsza 
niż cena. Ponad połowie respon-
dentów zdarzyło się zrezygnować 
z usług lub produktów danej fir-
my ze względu na niesatysfakcjo-
nujący standard obsługi. Blisko 
50 proc. badanych jest skłonnych 
zapłacić więcej w zamian za wyso-
ką jakość tego procesu. Dziś coraz 
więcej firm obsługę klienta reali-
zuje w modelu wielokanałowym. 
Najczęściej dostępne formy kon-
taktu to infolinia, formularz kon-
taktowy, wizyty w placówkach, e-
-mail, czat, poczta tradycyjna oraz 
social media. Technologią, która 

Każdy z nas powinien się zastanowić, 
kiedy po raz ostatni odwiedził stacjo-
narną placówkę banku? Jestem prze-
konany, że 95 proc. nie będzie tego 
pamiętać, ponieważ takie wizyty są 
już zbędne – większość z nas ma swój 
bank w telefonie. Czasy świetno-
ści tradycyjnej bankowości już minę-
ły. Koncepcja i model działania uległy 
transformacji. Klienci nie potrzebują 
już banków, a jedynie „bankowania”. 
Coraz częściej, więc korzystają z roz-
wiązań mobilnych i takiego dostępu 
oczekują również w kontakcie z ban-

kiem. Dzięki temu, że rozpoczęliśmy 
wdrażanie koncepcji smart banking 
już 1,5 roku temu, mamy wypracowa-
ną przewagę nad konkurencją, któ-
ra – jak obserwujemy – powoli stara 
się wprowadzać część naszych pomy-
słów. Zdalny dostęp do bankowości 
jest niezwykle ważnym elementem 
nowej jakości obsługi klienta, która 
wraz z rozwojem technologii staje się 
rynkowym standardem. W bankowo-
ści nadszedł czas, by na nowo okre-
ślić naszą rolę w warunkach błyska-
wicznego postępu technologicznego. 

Miguel Mendes, szef Departamentu Zarządzania Doświadczeniami 
Klientów Bankowości Detalicznej Banku Millennium

Motor technologii

Fo
t.

 B
an

k 
M

ill
en

ni
um




