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2018
Raporty specjalne
Styczeń 2018

RAPORT SPECJALNY: Flota w banku – finansowanie i zarządzanie flotą

Luty 2018

RAPORT SPECJALNY: Windykacja należności

Marzec 2018

RAPORT SPECJALNY: Horyzonty Bankowości 2018
RAPORT SPECJALNY: Szkolenie kadr bankowych

Kwiecień 2018

RAPORT SPECJALNY: Bezpieczeństwo w banku

Maj 2018

TEMAT NUMERU: Nowatorskie produkty bankowe
RAPORTY SPECJALNE – miesięcznik NBS
1. Nowoczesne technologie w bankowości spółdzielczej
2. Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

Czerwiec 2018

RAPORT SPECJALNY: Ranking „50 największych banków w Polsce 2018”
TEMAT NUMERU: Płatności mobilne

Lipiec-sierpień 2018

RAPORT SPECJALNY: Strategie reklamowe i PR-owe banków:
sukcesy i porażki
RAPORT SPECJALNY: Edukacja kadr bankowych
TEMAT NUMERU: Audyt i doradztwo w instytucji finansowej

Wrzesień 2018

RAPORT SPECJALNY: Optymalizacja kosztów zarządzania gotówką
RAPORT SPECJALNY: Prezenty i upominki świąteczne, reklamowe

Październik 2018

RAPORT SPECJALNY: Ewolucja usług prawnych w sektorze bankowym
RAPORT SPECJALNY: Podnoszenie motywacji pracowników banków
TEMAT NUMERU: Bancassurance – ewolucja współpracy banków
z firmami ubezpieczeniowymi

Listopad 2018

RAPORT SPECJALNY: IT@BANK 2018
RAPORT SPECJALNY: Impreza firmowa w banku – organizacja spotkań grupowych

Grudzień 2018

RAPORT SPECJALNY: Bezpieczeństwo banków wobec nowych wyzwań
RAPORT SPECJALNY: Ferie zimowe 2019 – turystyka luksusowa
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Horyzonty Bankowości 2018 (termin wydania: marzec 2018)

W raporcie nie znajdzie się prostych prognoz oraz wskazań, jak będzie się miała bankowość w 2018
roku. Świat finansów jest bowiem tak dynamiczny, a uwarunkowania rynkowe zmieniają się tak
szybko, że każdy bawiący się w jasnowidza przypominałby człowieka błądzącego we mgle. Choć
teoretycznie zna on drogę, praktycznie nie może jej odnaleźć. Autorzy raportu koncentrują się
przede wszystkim na diagnozie sektora. Przypatrują się jego problemom i podejmowanym próbom
radzenia sobie z nimi. I na tej podstawie proponują rozwiązania, które zagwarantują bankom sukces.
A jak wiadomo dobra kondycja bankowości przekłada się na dobrą sytuację krajowej gospodarki.
Autorzy raportu przybliżają także metody i sposoby działania banków, piszą o przygotowywanych
przez nadzorców, lub już wdrażanych w życie, regulacjach. Nie zapominają również o bezpieczeństwie
tych instytucji – wszak bezpieczny bank, to bezpieczne pieniądze jego klientów. Raport przygotowywany jest na marcowe Forum Bankowe i kwietniowe Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich.
Przekazywany jest ich uczestnikom oraz dołączany – jako dodatek – do marcowego wydania
„Miesięcznika Finansowego BANK”.

50 największych banków w Polsce 2018 (termin wydania: czerwiec 2018)

To jeden z nielicznych w Polsce rankingów informujący nie tylko o sytuacji finansowej sektora
bankowego i wyłaniający najbogatsze banki, przede wszystkim bowiem bada je w najrozmaitszych
przekrojach. Jego twórcy nie szukają informacji w rocznikach statystycznych czy informatorach
gospodarczych – dane pozyskują wprost z banków. Informacje (aktywa i kapitały, przychody
i wyniki finansowe, dochody i koszty działania, odpisy netto na utratę wartości, portfel należności od
klientów i banków oraz inwestycji i papierów wartościowych, a także zobowiązania wobec klientów,
sektora finansowego) dotyczą dwóch ostatnich lat działalności instytucji finansowych.
Banki porządkowane są według malejącej wielkości sumy bilansowej.
Ranking zawiera także zestawienia dodatkowe, szeregujące banki według ich specjalizacji.
I tak, są to zestawienia instytucji finansujących zakup pojazdów mechanicznych oraz zakup
nieruchomości, jak również banków konsumenckich. Omawia także banki zakwalifikowane do jednej z następujących grup: detaliczne, uniwersalne i korporacyjne. Odrębną kategorią dla wszystkich
uczestników rankingu jest sprawność działania.
Ranking przygotowywany jest na coroczną konferencję „Horyzonty Bankowości”. Przekazywany
jest jej uczestnikom, jak również gościom uroczystej gali, w trakcie której nagradzane są zwycięskie
banki. Dołączany jest też – jako dodatek – do czerwcowego wydania „Miesięcznika Finansowego
BANK”.

IT@BANK (termin wydania: listopad 2018)

Unikalny w Polsce ranking firm informatycznych świadczących usługi na rzecz sektora finansowego. Podobnie jak w przypadku rankingu „50 największych banków w Polsce”, dane czerpane są
tylko i wyłącznie z ankiet nadesłanych przez uczestników. Klasyfikacja główna pozycjonuje spółki informatyczne, oprócz niej w rankingu znajdują się zestawienia oceniające pewien wycinek ich
działalności – pokazują potencjał rozwojowy firmy i jej efektywność. W osobnych zestawieniach
prezentowane są firmy pracujące na potrzeby sektora finansowego i banków spółdzielczych.
Publikowane obok zestawień rankingowych analizy i komentarze przedstawiają sytuację działów IT
w bankach. Opisują produkty, systemy i platformy, jakim instytucje finansowe są bądź mogą być
zainteresowane w przyszłości.
Raport przygotowywany jest na konferencję „IT@BANK 2018” (15.11.2018 r.) – największe
wydarzenie w Polsce poświęcone zagadnieniom związanym z informatyką bankową. Dołączany jest
też – jako dodatek – do listopadowego wydania „Miesięcznika Finansowego BANK”.
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1/1 strony wewnątrz numeru

8 200

1/2 strony wewnątrz numeru

4 200

Junior Page

4 200

1/3 strony wewnątrz numeru

2 600

Rozkładówka lub dwustronicowy artykuł

12 500

Reklama z lokalizacją w konkretnym dziale

+15%

Prawa strona

+15%

Status partnera wydania (logo na stronie tytułowej, reklama, wywiad lub artykuł)

do negocjacji

Ceny netto w zł, wszystkie ogłoszenia kolorowe
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