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Klient internetowy to klient wybredny
Połowa polskich internautów obsługuje konta bankowe online. Pięć procent całego rynku
ubezpieczeń ma w tym roku przenieść się do sieci. Mamy do dyspozycji internetowe
kantory, coraz śmielej poczyna sobie bankowość mobilna i wirtualne portfele, instytucje
finansowe chętnie pojawiają się w mediach społecznościowych, a nawet badają teren na
platformach zakupów grupowych. Jest się z czego cieszyć, to fakt nie podlegający
dyskusji. Nie można jednak zapominać, że przed polską branżą finansową wciąż jeszcze
daleka droga, by dogonić liderów w Europie. W Skandynawii udział internetowych
klientów banków sięga 80 procent. Rekordzistami pod względem odsetka polis direct
w całym rynku są z wynikiem 60 procent Brytyjczycy. Do nich powinniśmy równać i - jeśli
wierzyć zapewnieniom przedstawicieli branży - tak właśnie już się dzieje. W tym wyścigu
trzeba jednak pamiętać, by dopieszczać klienta. Bo klient internetowy - jak pokazują
badania z naszego, polskiego podwórka - jest wobec instytucji finansowych wyjątkowo
nielojalny. Tam, gdzie w grę wchodzą jego pieniądze, nie ma skrupułów i sentymentów.
W końcu całą, coraz bardziej konkurencyjną ofertę ma w zasięgu kilku kliknięć.
Bartłomiej Dwornik, redaktor Interaktywnie.com

Podziel się raportem:
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Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com

KONTO, KREDYT I POLISA.
ZRÓB TO SAM, SZYBCIEJ I WYGODNIEJ

Połowa Polaków obsługuje konto przez internet. Prawie co dziesiąty kupuje
w sieci polisy ubezpieczeniowe. Prognozy rozwoju są optymistyczne, branża
czeka na boom mobilny. Są powody do zadowolenia. Odrabiamy w szybkim
tempie dystans do zachodniej Europy.
Okienko w banku czy klawiatura i monitor?
Polacy z obu możliwości korzystają równie
chętnie. Choć - jak wynika z badania
przeprowadzonego przez Homo Homini dla
Deutsche Banku, pod koniec ubiegłego roku
palma pierwszeństwa należy się bankowości
elektronicznej. Przewaga jest co prawda
symboliczna, ale wypada ją odnotować.
Podobnie, jak wynik, uzyskany przez bankowość
mobilną, czyli dostęp do usług przy pomocy
telefonu komórkowego, smarfonu lub tabletu.
Jak Polacy korzystają z usług bankowych
internet

55,1 proc.

oddział

53,7 proc.

call center

11,3 proc.

telefon komórkowy

4,4 proc.

Źródło: Homo Homini dla Deutsche Bank

- Pomimo postępującej dynamicznie
informatyzacji usług bankowych, nic nie wskazuje
na to, aby w najbliższym czasie oddziały miały
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przejść do historii – komentował wyniki badania
Leszek Niemycki, prezes Deutsche Bank PBC.
– Równie szybko, jak popularność bankowości
elektronicznej, rośnie też w Polsce grupa klientów
wymagających profesjonalnej, dobrej obsługi
doradczej. Dla nich internet nie jest w stanie
całkowicie zastąpić kontaktu osobistego
z przedstawicielem banku w oddziale,
szczególnie w zakresie bardziej skomplikowanych
rozwiązań, czy tworzenia długofalowych strategii
finansowych.

Bankowość internetowa
Liczba klientów internetowych banków rośnie
lawinowo. W ciągu zaledwie dziesięciu lat
powiększyła się dwudziestopięciokrotnie. TNS
Polska sprawdził w maju na zlecenie Banku
Zachodniego WBK, kto i jak często korzysta dziś
w Polsce z dostępu do banku online. Największą
rzeszę zwolenników sieć ma wśród osób w grupie
wiekowej 21-30 lat. Choć warto podkreślić, że
również wśród osób starszych nie brakuje
zwolenników samodzielnej obsługi konta

i pozostałych, bankowych usług. Deklaruje to
prawie co dziesiąty badany w wieku
przekraczającym 60 lat.
Wykorzystanie bankowości internetowej
w zależności od wieku
15-20 lat

65 proc.

21-30 lat

73 proc.

31-40 lat

66 proc.

41-50 lat

55 proc.

51-60 lat

32 proc.

ponad 60 lat

9 proc.

Źródło: Audyt Bankowości Detalicznej, TNS Polska

Wśród klientów e-bankowości, w ujęciu przez
pryzmat wykształcenia, najchętniej korzystającą
grupą są osoby z wykształceniem wyższym.
Korzystają z banku przez internet przeszło
siedmiokrotnie chętniej, niż osoby
z wykształceniem podstawowym.

5

Wykorzystanie bankowości internetowej
w zależności od wykształcenia
wyższe

71 proc.

średni

54 proc.

zasadnicze

33 proc.

podstawowe

10 proc.

Źródło: Audyt Bankowości Detalicznej, TNS Polska

TNS Polska sprawdził też, z jaką częstotliwością
korzystamy z internetowych banków.
Zdecydowana większość ankietowanych
deklaruje, że jest to czynność systematyczna
i regularna. Ponad ośmiu na dziesięciu badanych
zagląda na swoje konto kilka razy w miesiącu.
Częstotliwość korzystania z bankowości
internetowej
kilka razy w miesiącu

85 proc.

raz w miesiącu

13 proc.

raz na trzy miesiące

1 proc.

rzadziej

1 proc.

Źródło: Audyt Bankowości Detalicznej, TNS Polska

Czy można zatem zaryzykować postawienie tezy
o rychłym schyłku tradycyjnych placówek
bankowych? Nic podobnego!
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- Coraz częściej widać w badaniach, że wraz
z rosnącym poziomem trudności produktów,
maleje chęć do samodzielnego ich zrozumienia
– zwraca uwagę w komentarzu do badań
Marcin Idzik, socjolog z TNS Polska. - Placówka
bankowa nadal też pozostaje miejscem, gdzie
bank rozwija najbardziej cenne relacje
z klientami. Ma możliwość poznania klienta
oraz analizy jego potrzeb.
Autorzy badania wskazują na jeszcze jeden
wniosek, z punktu widzenia banków
niesłychanie ważny. - Wirtualne kontakty nie
sprzyjają zacieśnianiu relacji - podkreśla
Marcin Idzik. - Internetowi klienci banków
coraz bardziej się usamodzielniają i nowych,
potrzebnych produktów często poszukują
poza macierzystym bankiem.

Social media i zakupy grupowe
W tym kontekście nie dziwi więc, że instytucje
finansowe dostrzegają, potencjał mediów
społecznościowych. To dobry sposób na to,
by w jakiś sposób związać klienta z marką.
Okazuje się jednak, że poza zaistnieniem w tej
przestrzeni, na razie niewiele więcej się dzieje.
Toteż odzew klientów - zarówno tych obecnych,
jak i potencjalnych - jest stosunkowo niewielki.
Jak wynika z raportu, opublikowanego wiosną
przez CheeseCat, tylko niecałe 1,5 procenta

posiadaczy bankowych rachunków postanowiło
polubić fanpage banku na Facebooku.
Najpopularniejsze banki na Facebooku
bank/fanpage

liczba ROR
/liczba fanów

fani

aktywni

Bank Zachodni WBK

43 tys.

3,5 proc.

43

Citi Mobile

29 tys.

0,8 proc.

17

mBank

26 tys

2,0 proc.

81

PKO BP

22 tys.

0,8 proc.

256

BNP Paribas

21 tys.

1,4 proc.

9

Źródło: CatNapoleon, marzec 2012

- Znacznie większe zainteresowanie budzą strony
instytucji finansowych, które nie informują wprost
o swojej ofercie ale wplatają ją w ciekawą
dyskusję. I tu gigantami są BGŻ i Polbank.
Pierwszy od lat promuje kolarstwo i rekreacyjną
jazdę na rowerze, co ma odbicie w fanpageu
Kocham Rower. Drugi postanowił wesprzeć
królową zimy Justynę Kowalczyk. Oba banki
postawiły na Facebooku właśnie na komunikację
z potencjalnymi i istniejącymi klientami właśnie
poprzez sport i docierają ze swoją ofertą do
większej grupy, niż instytucje stawiające
wyłącznie na swoją markę - komentował wyniki
analizy Oskar Berezowski z CheesCat. - Według
aplikacji catNapoleon.com oba mają 200270

6

fanów. Czyli niewiele mniej niż cała pierwsza
dziesiątka, próbująca zainteresować internautów
swoimi usługami pod własnym szyldem.
Warto wspomnieć również o zainteresowaniu
instytucji finansowych platformami zakupów
grupowych.
- Już pięć działających w Polsce banków ma za
sobą sprzedaż produktów finansowych na wciąż
popularnych portalach zakupów grupowych.
Konsumenci nabyli tą drogą prawie 12,6 tysiąca
kuponów, które uprawniają do założenia
rachunku osobistego lub karty kredytowej na

promocyjnych warunkach - szacował w marcu
tego roku Michał Sadrak z Open Finance.
- Sprzedawane w ten sposób produkty zwykle
uprawniają do skorzystania z premii pieniężnej
od 100 do 300 zł, co ma zachęcić klientów do
skorzystania z oferty.

Bankowość mobilna
To ma być przyszłość dla branży. W trwającym
boomie na mobile również banki upatrują
kierunku rozwoju. Pierwsze efekty są już
widoczne, choć do światowych liderów Polsce
jeszcze niezmiernie daleko. Jednak 100 tysięcy

logowań dziennie do mobilnych systemów
transakcyjnych - jak policzył Open Finance - i 15
banków, które na tę chwilę udostępniają klientom
możliwość obsługi konta przez telefon, smartfon
czy tablet - to krok w dobrym kierunku.
- Najpopularniejszą formą m-bankingu są obecnie
pozbawione zbędnych elementów graficznych
witryny w wersji „light”. Mają one ze zadanie
umożliwiać wykonywanie podstawowych operacji
finansowych przy wykorzystaniu jak
najmniejszym zużyciu transmisji danych - pisze
w analizie Open Finance Michał Sadrak. - Wraz ze
wzrostem popularności smarfonów banki coraz

REKLAMA
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chętniej tworzą również dedykowane aplikacje do
obsługi konta, które mają za zadanie wykorzystać
zalety nowoczesnych urządzeń oraz
funkcjonalność dostępnych systemów
operacyjnych.
Jak wygląda to w praktyce? W lipcu sprawdził to
Interaktywny Instytut Badań Rynkowych.
Badając internautów, łączących się z siecią za
pomocą telefonów komórkowych i smartfonów,
uzyskał wynik mówiący o tym, że w pierwszej
grupie co piąty, a w drugiej - co trzeci,
przynajmniej raz na jakiś czas wykorzystuje ten
kanał do wykonania operacji na swoim koncie
bankowym. O regularności, porównywalnej
z tradycyjnym dostępem online trudno na razie
jednak nawet wspominać.

Portal Money.pl w maju badał z kolei, w jaki
sposób użytkownicy bankowości mobilnej
posługują się narzędziami, przygotowanymi dla
nich przez banki. Okazuje się, że zdecydowanie

W jaki sposób korzystasz z bankowości
mobilnej
strona internetowa

86 proc.

aplikacja

8 proc.

SMS

4 proc.

serwis telefoniczny

1 proc.

inny

1 proc.

Wraz z rosnącą liczbą smartfonów w kieszeniach klientów banków
będzie rosła rola bankowości mobilnej. Dążenie ludzi do bycia
"on-line", możliwości jakie daje bankowość mobilna, na przykład
przelew pomiędzy własnymi rachunkami w tym samym banku
w trakcie zakupów, jeśli brakuje nam środków, wskazują że coraz
częściej będziemy korzystać z telefonu przy łączeniu się z bankiem.
Wszelkie aplikacje mobilne to także ogromna, stosunkowo mało
jeszcze eksplorowana przestrzeń reklamowa.

smartfon

kilka razy w tygodniu

5 proc.

8 proc.

kilka razy w miesiącu

5 proc.

15 proc.

raz w miesiącu lub rzadziej

10 proc.

10 proc.

nigdy

80 proc.

65 proc.

Źródło: Mobilny konsument w świecie mobilnej bankowości
i mobilnych płatności, IIBR
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Jeśli chodzi o funkcjonalność, to najważniejsza,
zdaniem uczestników badania w Money.pl, jest
możliwość wykonania przelewów. Zarówno tych
jednorazowych, jak i zdefiniowanych. Przeszło
trzy czwarte wskazań jednoznacznie pokazuje,
czego m-klienci banków od nich oczekują.
Funkcje informacyjne - choć zajmują kolejne
pozycje - nie przekroczyły nawet odsetka 25
procent wskazań.

Źródło: Bankowość mobilna 2012, Money.pl

Częstotliwość wykonywanie mobilnych
czynności bankowych
telefon

najczęściej jest to strona internetowa, z reguły
"odchudzona" na potrzeby urządzeń mobilnych.
Tylko 8 procent ankietowanych przyznało się
do posiadania zainstalowanej, dedykowanej
aplikacji.

Tomasz Czerwiński

kierownik pionu E-Commerce Finansowy
portalu Money.pl, odpowiedzialny za projekt
MarketMoney.pl

8

Najważniejsze funkcje bankowości
mobilnej
przelewy

77 proc.

informacje walutowe, wiadomości

24 proc.

dane o placówkach, bankomatach

23 proc.

zarządzanie kartą kredytową

21 proc.

otwarcie lokaty lub konta

19 proc.

informacje o rabatach

11 proc.

Źródło: Bankowość mobilna 2012, Money.pl

Portal zbadał również, co jest największą
przeszkodą w rozwoju mobilnej bankowości
w Polsce. Okazało się, że największe wątpliwości
- wskazywała na nie jedna trzecia ankietowanych
- budzą kwestie bezpieczeństwa. Prawie co piąty
badany wskazuje na brak odpowiedniego
telefonu, a jeden na sześciu badanych wprost
deklaruje, że nie zamierza korzystać z tego typu
usług dla zasady.
- Rozwój bankowości mobilnej oraz poszerzanie
listy operacji bankowych, jakie można wykonać
przez telefon, wydaje się nieunikniony, zwłaszcza
dzięki skokowemu zwiększaniu się liczby
smartfonów. Już teraz na świecie jest ponad
1 miliard tych urządzeń, co stanowi około
20 procent ogółu wszystkich telefonów
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- podkreśla Paweł Kucharski, dyrektor ds.
marketingu i rozwoju biznesu bankowości
detalicznej mBank. - Niektóre prognozy mówią
nawet o tym, że do 2016 roku ta liczba może
wzrosnąć dziesięciokrotnie, również dzięki
zmniejszającej się popularności tradycyjnych
telefonów. Zwiększa się też znaczenie bankowości
mobilnej, według badań Aite Group, obecnie
około 45 procent posiadaczy smartfonów
korzysta z tej formy bankowania. Inne badania
(Forrester, Research Mobile Banking Forecast,
2012 to 2017) dowodzą, że obecnie około 1/3
użytkowników bankowości internetowej w USA
korzysta z banku także w komórce, a liczba ta
ma podwoić się do 2017 roku.

Do jakiego stopnia funkcjonalność bankowości
mobilnej może osiągnąć poziom "tradycyjnej"
bankowości online?
- Przyszłość bankowości mobilnej jest związana
z rewolucją technologiczną w urządzeniach
z dostępem do internetu. Korzystanie z urządzeń
mobilnych, w tym tradycyjnych telefonów
komórkowych oraz smartfonów, w celach
związanych z szeroko pojętą bankowością nie
jest zbyt popularne. Widać jednak skłonność
internautów do wykonywania niektórych
czynności z tego zakresu za pośrednictwem
telefonów - zauważa Janusz Sielicki, dyrektor
ds. badań w Interaktywnym Instytucie Badań

Kluczem do rozwoju są dwa aspekty - funkcjonalność i zaufanie.
Przyszłością bankowości mobilnej jest zacieranie się granicy
między bankowością mobilną a bankowością online wraz
z upowszechnieniem tabletów. Ważnym elementem rozwoju
bankowości mobilnej jest też wzrost zaufania do wykonywania
operacji finansowych w ten sposób – poczynając od zakupów
dokonywanych za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Gdy
przestajemy się bać płacić kartą przez swoje urządzenie, to
logicznym następstwem staje się też dokonywanie w ten sposób
operacji bankowych.

Janusz Sielicki

dyrektor ds. badań
Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

9

Rynkowych. - Jest to jednak raczej poszukiwanie
w sieci informacji o lokalizacji bankomatów
i placówek banków oraz sprawdzanie kursów
walut. Czynności związane z obsługą konta są
bardzo rzadko wykonywane za pośrednictwem
telefonów, trochę częściej za pomocą smartfonów.
Wyjątek stanowią tablety, których funkcjonalność
jest często już porównywalna z laptopami.
Deklaracje internautów odnoszące się do wygody
wykonywania poszczególnych czynności
bankowych za pośrednictwem internetu
pokazują, iż posługiwanie się telefonem
(tradycyjnym lub smartfonem) jest w tym zakresie
znacznie mniej wygodne niż posługiwanie się
komputerem.
- W ostatnich latach bankowość mobilna przeszła
ogromne przeobrażenie, od najprostszych
aplikacji pozwalających sprawdzić stan rachunku
do aplikacji pozwalających w zasadzie na pełną
obsługę konta - przelewy, zakładanie lokat oraz
zaawansowane PFM czyli budżety domowe
"sprzężone" z kontem - potwierdza Tomasz
Czerwiński, kierownik pionu E-Commerce
Finansowy portalu Money.pl odpowiedzialny za
projekt MarketMoney.pl. - Rozwojowi bankowości
mobilnej bardzo pomógł rozwój rynku
smartfonów i to powoduje, że bankowość mobilna
nie tylko może zrównać się z bankowością on-line
ale w ciągu najbliższych kilku lat nawet ją
wyprzedzić w niektórych obszarach. Oczywiście,
bankowość on-line cały czas będzie się także
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rozwijać, a połączenie "banku w internecie"
z "bankiem w komórce" da nowy wymiar
bankowości wirtualnej.

Ubezpieczenia
Mocną gałęzią branży finansowej w internecie są
również ubezpieczenia. Polisy direct ma dziś
prawie co dziesiąty internauta. Głównie są to
ubezpieczenia komunikacyjne. Polska Izba
Ubezpieczeń szacuje, że w ubiegłym roku Polacy
wydali na internetowe i telefoniczne ubezpieczenia
prawie 1,1 miliarda złotych.
Ankieta, przeprowadzona jesienią ubiegłego roku
przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

i Gemius pokazuje, że najczęściej kupowaną
online polisą jest ubiezpieczenie OC. Dla połowy
badanych internet był też podstawowym źródłem
informacji, na podstawie których podejmowali
decyzję o zakupie. Co trzeci radził się znajomych
i rodziny.
Jakie polisy kupujemy przez internet
komunikacyjne

49 proc.

na życie

36 proc.

mieszkaniowe

29 proc.

zdrowotne

29 proc.

podróżne

8 proc.

Źródło: Plany ubezpieczeniowe internautów, IIBR i Gemius

Jak wynika z raportu Gemius „Plany ubezpieczeniowe internautów”
- zwolennikami rozwiązań online są głównie najmłodsi internauci.
Wśród powodów zakupu polisy online wymieniają oni najczęściej:
niższe opłaty za ubezpieczenie 47 procent, oszczędność czasu 41
procent, możliwość załatwiania formalności bez wychodzenia
z domu 38 procent. Rosnąca penetracja internetu w Polsce oraz
wzrost udziału użytkowników sieci w grupie wiekowej 45+, pozwala
przypuszczać, że grono zwolenników rozwiązań online powiększy
się w najbliższym czasie również o starszych internautów.

Michał Wiśniewski

specjalista ds. badań e-marketingowych
Gemius Polska

10

Najważniejszym argumentem, jaki polscy
internauci wskazują jako czynnik decydujący
o wyborze internetowej polisy, jest oszczędność
czasu. Jeszcze rok wcześniej nieznacznie
ważniejsza była wysokość składek i możliwość
przeprowadzenia całej procedury bez
wychodzenia z domu, jednak w ciągu dwunastu
miesięcy trzy największe zalety polis direct
zamieniły się w tym rankingu miejscami. Choć
- co trzeba przyznać - różnice wskazań są
niewielkie.

Powody zakupu ubezpieczeń przez internet

Kiedy już internauta podejmie decyzję o kupnie
polisy przez internet, przychodzi moment wyboru
konkretnej oferty. W tym momencie zaczynają
liczyć się pieniądze. Dla czterech na dziesięciu
badanych, to właśnie koszty są najważniejszym
czynnikiem. Wyraźnie istotniejszym, niż
wiarygodność firmy ubezpieczeniowej, a nawet
od wysokości oferowanego ubezpieczenia.
Cechy ubezpieczeń, istotne przy
wyborze polisy
wysokość składki

42 proc.

wiarygodność firmy

33 proc.

jasne warunki ubezpieczenia

25 proc.

wysokość ubezpieczenia

23 proc.

2011

2010

oszczędność czasu

43 proc.

40 proc.

zakres oferowanych ubezpieczeń

16 proc.

niższe opłaty

40 proc.

42 proc.

wcześniejsze korzystanie z usług firmy

14 proc.

formalności bez wychodzenia
z domu

39 proc.

44 proc.

opinie znajomych

14 proc.

zakup o dowolnej porze

33 proc.

30 proc.

staż firmy na rynku

10 proc.

możliwość porównania ofert

30 proc.

30 proc.

elastyczność oferty

9 proc.

dostępność placówek

8 proc.

niezależność od godzin
otwarcia firmy

25 proc.

20 proc.

łatwiejsze procedury

22 proc.

22 proc.

brak konieczności kontaktu

17 proc.

14 proc.

Źródło: Plany ubezpieczeniowe internautów, IIBR i Gemius
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konwersji może być spowodowany tzw. efektem
ropo - research online, purchase offline. Co
prawda Polacy chętnie szukają wiadomości na
temat usług ubezpieczeniowych w sieci, ale
zdecydowana większość finalizuje transakcję
w oddziale. Nie kierują nimi jednak motywy
natury merytorycznej czy technicznej, a raczej
przyzwyczajenie. Co trzeci badany preferuje
osobisty kontakt z doradcą. Wizyta w placówce
nie tylko wpływa na budowę długofalowej,
pozytywnej relacji sprzedający-kupujący, ale także
daje poczucie indywidualnego podejścia do
potrzeb każdego klienta - tłumaczy Michał
Wiśniewski, specjalista ds. badań
e-marketingowych, Gemius Polska.
- Spersonalizowany kontakt z agentem
ubezpieczeniowym ma jeszcze jedną,
niekwestionowaną zaletę. Umożliwia rozwianie
wątpliwości klienta, dając gwarancję
prawidłowego zrozumieniema warunków.
Zależności te zdaje się rozumieć zdecydowana
większość ubezpieczycieli. Wielu z nich oferuje
wyczerpujące informacje online, nastawiając się
jednak na to, że w istotnym procencie przypadków
cała transakcja zostanie sfinalizowane w oddziale.

Źródło: Plany ubezpieczeniowe internautów, IIBR i Gemius

Prognozy

- Zainteresowani zakupem ubezpieczeń bardzo
chętnie szukają informacji o ofercie w internecie,
czyni tak 47 procent badanych, ale konwersja jest
o wiele niższa, 8 procent. Tak niski wynik

Firma Ernst &Young podaje, na podstawie
przeprowadzonych globalnie badań, że 83
procent internetowych klientów banków jest
zadowolonych z obsługi. Tak wysokiego wyniku
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nie ma żaden inny kanał kontaktu z bankiem.
Nic więc dziwnego, że - jak prognozują analitycy
Deutsche Bank Research - w tym roku średnia
korzystania z bankowości elektronicznej dla całej
Europy przekroczy 40 procent. Jak będzie
w Polsce?
- Perspektywy bankowości internetowej w Polsce
wciąż są bardzo dobre. Wzrost w tym obszarze
będzie koncentrował się na kilku wymiarach:
zwiększanie zakresu usług dostępnych on-line
oraz rozwijanie i modernizowanie dostępnych
funkcji, nawigacji, interfejsów - wylicza Paweł
Kucharski z mBanku. - W efekcie zwiększy się

nie tylko liczba klientów, ale ich zadowolenie ze
współpracy z bankami. Potencjał wzrostu
bankowości mobilnej jest bardzo duży, jednak
rozumiemy, że nie zastąpi ona obecnie
bankowości internetowej, która wciąż się rozwija,
nie tylko pod względem liczby korzystających
z niej klientów, ale także dostępnych narzędzi,
możliwych do przeprowadzenia operacji oraz
komfortu korzystania.
- Kluczem do rozwoju są dwa aspekty
- funkcjonalność i zaufanie. Przyszłością
bankowości mobilnej jest zacieranie się granicy
między bankowością mobilną a bankowością

online wraz z upowszechnieniem tabletów
- uważa Janusz Sielicki z Interaktywnego Instytutu
Badań Rynkowych. - Dziś, jak pokazuje badanie
IIBR "Mobilny konsument w świecie
mobilnej bankowości", wykonując w internecie
czynności związane z bankowością, użytkownicy
sieci korzystają przede wszystkim z komputerów
– zarówno stacjonarnych, jak i laptopów.
Funkcjonalność telefonów pod tym względem jest
bardzo ograniczona, aplikacje na smartfony dają
już większą swobodę, jednak nadal ograniczoną.
Posługując się tabletem mniej boimy się pomyłki,
o którą nietrudno na małym ekranie smartfona.
Ważnym elementem rozwoju bankowości

REKLAMA
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mobilnej jest też wzrost zaufania do wykonywania
operacji finansowych w ten sposób – poczynając
od zakupów dokonywanych za pośrednictwem
urządzeń mobilnych. Gdy przestajemy się bać
płacić kartą przez swoje urządzenie, to logicznym
następstwem staje się też dokonywanie w ten
sposób operacji bankowych.
Polska Izba Ubezpieczeń prognozuje z kolei, że na
ubezpieczenia direct wydamy w tym roku nawet
1,3 miliarda złotych, czyli kupimy około 5 procent
wszystkich polis. Byłby to rekord, ale potencjał
wzrostu nadal pozostaje spory. Na zachodzie
Europy ten odsetek jest trzykrotnie wyższy.
- W związku z tym, że rynek ubezpieczeń
w Polsce zdominowany jest przez inwestorów
zagranicznych, konieczność dopasowania oferty
i obsługi do zachodnioeuropejskich standardów
wydaje się być jedynie kwestią czasu. Dodatkowo,
walkę o klienta potęguje stosunkowo wysoka
saturacja tego segmentu rynku. Obecnie firmy
ubezpieczeniowe coraz wyraźniej upodabniają
swoje serwisy do stron www podmiotów z branży
e-commerce - twierdzi Michał Wiśniewski
z Gemius Polska. - Ubezpieczyciele stawiają na:
transparentność witryny, prostą nawigację po
stronie oraz architekturę site’u spełniającą
wszystkie wymogi usability. Wszystko po to, by
zainteresowani mogli jak najszybciej załatwić
formalności online lub po wyborze oferty
sfinalizować zakup w oddziale.
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- Ostatnia kampania wizerunkowa PZU wyraźnie
pokazuje kierunek, o którym myślą
ubezpieczyciele - internet w połączeniu
z wirtualnym czy telefonicznym doradcą to
przyszłość sprzedaży ubezpieczeń w Polsce
- przewiduje Tomasz Czerwiński z Money.pl.
- Póki co, klienci najczęściej porównują stawki
i szukają ubezpieczeń on-line ale relatywnie
rzadko przechodzą cały proces zakupu polisy

on-line. Niemniej jednak, nie ma inne drogi jak
wzrost udziału sprzedaży ubezpieczeń on-line
w całym portfelu. Patrząc też na rynki bardziej
rozwinięte Europy Zachodniej czy Wielkiej
Brytanii widać, że model sprzedaży ubezpieczeń
on-line jest mocny i ciągle rozwijany. Tam
kilkadziesiąt procent sprzedanych polis to umowy
zawarte w ramach procesu on-line. W perspektywie
kilku lat pewnie i u nas tak będzie.

Możemy spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości smartfon
przejmie funkcje karty płatniczej i skutecznie ją na tym polu zastąpi.
Natomiast jeśli mówimy o rozwoju narzędzi bankowości mobilnej, to
należy pamiętać o kontekście i sytuacjach, w jakich zazwyczaj
klienci korzystają z banku w komórce. Cechuje je "odmiejscowienie"
oraz potrzeba szybkiego, czasem awaryjnego, wykonania operacji.
Dlatego nie ma sensu kopiować jeden do jednego rozwiązań już
funkcjonujących w serwisach transakcyjnych banków, ale należy
upraszczać najistotniejsze z punktu widzenia klienta operacje.

Paweł Kucharski

dyrektor ds. marketingu i rozwoju biznesu
bankowości detalicznej mBank
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Beata Ratuszniak
redaktor Interaktywnie.com

KRYZYSY NA WŁASNE ŻYCZENIE?
SOCIAL MEDIA W FINANSACH

Bank ma być profesjonalny i wiarygodny. Podobnie inne instytucje finansowe.
W social media trzeba więc prowadzić komunikację dostosowaną do konkretnego
medium, choć - jak zapewniają eksperci - nie różni się ona specjalnie od
komunikacji innych marek.
Tomasz Lipiński, naczelnik wydziału komunikacji
internetowej, odpowiedzialny za social media
w mBanku zapewnia, że komunikacja poważnej
instytucji finansowej nie różni się w znaczący
sposób od komunikacji innych marek.
Obowiązują te same zasady.
- Częstym problemem jest brak otwartości,
wywoływanie „kryzysów” na własne życzenie
poprzez brak skutecznej strategii postępowania
w takich przypadkach - mówi. - Wejście w
otwartą komunikację wiąże się z nawiązaniem
swego rodzaju niepisanej umowy społecznej
między klientem, a marką. Jej zerwanie, na
przykład poprzez brak odpowiedzi na trudne
pytania, nachalne działania marketingowe itp.,
muszą zakończyć się porażką marki.
Podobne zdanie dotyczące kryzysów w social
media ma Bartek Załęcki, strategy director w K2,
agencji obsługującej między innymi PKO BP
oraz PZU.
- Nie sądzę, żeby banki były jakoś szczególnie
mocno narażone na kryzysy w social media, o ile
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prowadzą biznes zgodnie z prawem i etyką. Jeśli
bank sprzedaje produkty troszcząc się nie tylko
o swój krótkoterminowy zysk, ale również
o długoterminową relację z klientem, to nie
powinno wydarzyć się nic złego - mówi Załęcki.
- Jest jeszcze w przypadku bankowości
specyficzne ryzyko związane z systemami
bankowości internetowej. Klienci polubili
bezpośredni dostęp do swoich pieniędzy za
pomocą takich systemów, więc ewentualne ich
awarie mogą odbić się szerokim echem
w mediach społecznościowych. Ale to są
naprawdę wyjątkowe sytuacje.
Zdanie mBanku kontruje Robert Sosnowski
z Biura Podróży Reklamy. Jego zdaniem o kryzys
dość łatwo, wspominając choćby o akcji mStop
czy Nabici w mBank.
- Te oddolne inicjatywy przebiły się do
poważnych, mainstreamowych mediów, a klienci
złożyli przeciwko bankowi pozew zbiorowy. To
wszystko w epoce przedsocialowej byłoby o wiele
trudniejsze. Tak więc instytucje finansowe dziś
muszą znacznie bardziej uważać na to, czy ich

usługi i produkty nie wzbudzają nadmiernych
kontrowersji. Można zostać zaatakowanym
z powodu błahostki, ale poważny kryzys mogą
wywołać tak naprawdę usługi świadczone
niezgodnie z oczekiwaniem klientów - mówi
Sosnowski.

Nowomowa to zły marketing
Bank, ubezpieczyciel czy firma doradztwa
finansowego, ma zwykle opinię poważnej,
żeby nie powiedzieć kolokwialnie - dość
"sztywnej". Ma budzić zaufanie. Ale nie znaczy
to jednak, że w taki sam sposób musi być
prowadzona komunikacja takich instytucji
w mediach społecznościowych. Jest tu miejsce
na więcej luzu, pokazanie ludzkiej twarzy
banku czy ubezpieczyciela. Na Facebooku
można luźniej rozmawiać z użytkownikami,
bez form "Pan/Pani", na YouTube zamieścić
nieco odważniejsze wersje reklam, które nie
trafiły do tv. Pomysłów jest dużo, trzeba
wiedzieć, jak je wykorzystać i jak operować
szerokim spektrum narzędzi, które oferują
nam social media.
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Fanpage

Fani

Aktywni
użytkownicy

Social Interaction
Index 2

Engagement
Rate

Posty

Komentarze

Lubię to
(suma)

1

Bank Zachodni WBK

57 621

907

2,111

0,018

111

591

870

2

Citi Mobile PL

50 953

629

1,101

0,041

19

165

683

3

ING Bank Śląski

35 799

447

1,505

0,017

77

293

558

4

mBank Polska

30 042

651

1,955

0,016

117

419

454

5

PKO Bank Polski

29 375

260

0,926

0,037

30

117

406

6

BNP Paribas Bank

22 465

383

1,476

0,042

37

171

363

7

Alior Syn

21 002

1259

13,528

0,020

417

2 159

1 484

8

Mobilny Bank

19 356

64

0,281

0,008

33

29

74

9

Alior Bank

18 114

337

3,267

0,031

81

415

508

10

Kredyt Bank

15 047

450

10,162

0,161

70

1 371

691

11

Credit Agricole Bank Polska

10 826

112

1,076

0,032

35

101

128

12

Moje Inteligo

8 293

150

4,050

0,062

60

397

235

13

Nordea Bank Polska

7 720

54

3,370

0,014

16

29

40

14

Meritum Bank

7 266

124

1,126

0,040

42

65

119

15

Ja i Mój biznes

6 323

176

1,384

0,089

24

57

142

16

Idea Bank

5 378

626

11,142

0,420

65

347

700

17

eurobank

5 233

292

3,827

0,181

37

136

322

18

Internetowy Oddział Getin Online

3 242

85

1,614

0,038

20

63

46

19

Multibank

3 132

71

1,579

0,053

10

58

41

20

Świnka Skarbonka BGŻ Optima

1 418

119

3,229

0,222

27

50

95

Źródło: www.catnapoleon.com
Dane za: 2012.08.13 - 2012.09.13
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- Wszystko zależy od przyjętej konwencji
i konkretnego kanału. Innego rodzaju treści
i komunikacji oczekują klienci na Pintereście,
innego na YouTube, a jeszcze innego na
Facebooku. Ważne jest to, żeby zarówno umieć
się dostosować do konkretnego medium, ale
również nadać dialogowi taką formę, która jest
komfortowa dla obydwu stron - mówi Bartek
Załęcki.
Nieco odmienny pogląd prezentuje Oskar
Berezowski z CheeseCat, firmy badającej social
media, w tym również aktywność banków na
Facebooku.
- “Mój bank, czy doradca finansowy, ma być
profesjonalny i skupiać się na powierzonych mu
pieniądzach, a nie bawić mnie w sieci” - to dosyć
powszechna opinia na temat funkcjonowania
instytucji finansowych w mediach
społecznościowych. Próba przyciągania uwagi
ludzi zabawnymi zdjęciami, pytaniami o pogodę
czy planami na weekend jest więc ryzykowna
- mówi Berezowski. - Social media to jednak jak
najbardziej miejsce dla tychże instytucji.
Internauci oczekują bowiem od firmy, że ta ich
wysłucha, odpowie na ważne pytanie, rozwiąże
problem z którym się zmagają. Dzięki mediom
społecznościowym ten dystans między wielką
firmą a małym człowiekiem znacznie się skraca.
Customer Relationship Management 2.0 pozwala
więc na lepsze zrozumienie potrzeb ludzi, którzy

Raport interaktywnie.com - finanse w internecie

Jan Namedyński
social media director
Red8 Digital

Finanse to jedna z tych branż, w których wizerunek opanowanego,
solidnego profesjonalisty jest absolutnie kluczowy. Marka finansowa
musi doskonale wiedzieć kim jest, co obiecuje i czego się od niej
wymaga, potencjalne ryzyko jest bardzo duże. W praktyce pułapek
jest mnóstwo, od infantylnej, niespójnej komunikacji, przez pogoń za
lajkami, kiepską obsługę zapytań, na ignorowaniu swoich klientów
kończąc. Nie wyobrażam sobie prowadzenia takiej marki bez
wsparcia doświadczonego zespołu, określenia odpowiedniej polityki
i strategii, sprawnych ścieżek komunikacji z klientem i agencją PR.
Standardowe podejście, które sprawdza się w innych branżach, jest
w tym wypadku po prostu nieodpowiedzialne. Potrzebna jest
struktura, która zminimalizuje ryzyko i umożliwi szybkie ugaszenie
pożaru, gdyby ten jednak wybuchł. A wybuchnie. W piątek
wieczorem, przed długim weekendem.

Należy stworzyć odpowiednią strategię komunikacji, tak aby dało się
nią zarządzać. W przypadku dużych firm prowadzona jest często
przez dziesiątki osób. Często są to osoby z zewnątrz (agencje
prowadzące np. działania marketingowe).
Druga sprawa to odpowiedni język, dostosowany do medium, grupy
celowej i aktualnej konwersacji. Każda marka musi wypracować
tutaj swoje własne zasady wynikające z jej DNA.

Tomasz Lipiński

naczelnik wydziału komunikacji internetowej
mBank
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Aby uniknąć wizerunku sztywnego, mało
nowoczesnego banku, trudnego w odbiorze,
przede wszystkim trzeba pożegnać się
z nowomową. Zarówno urzędniczą, jak
i marketingową.
- Nowomowa to zły marketing, po prostu. Każdy
problem da się opowiedzieć językiem literackim
i to właśnie powinno być jednym
z podstawowych założeń polityki redakcyjnej (do
pracy nad komunikacją musi być też włączony
dział prawny). Jeżeli instytucje finansowe
ukrywają się za fasadą skomplikowanego
słownictwa to znaczy, że mają coś do ukrycia
- mówi Jan Namedyński, social media director
w Red8 Digital.
- Moim zdaniem warto zainwestować
w specjalistów, którzy nowomowę potrafią
przekształcić w język, którym posługują się
ludzie na zewnątrz. Trzeba przy tym pamiętać
o wyważeniu komunikacji tak aby nie była zbyt
poufała (w końcu bank to nie marka odzieżowa),
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ani zbyt sztywna (bo wtedy tworzone jest wrażanie
oficjalności) . Elementem profesjonalizmu
– i myślę, że na to należy zwrócić szczególną
uwagę - jest korzystanie przez banki z treści
dostępnych w internecie - uzupełnia Bartek
Brzostowski, social media manager w agencji
Digital One.

REKLAMA

z usług banków korzystają. Muszą mieć jednak
świadomość, że należy do tego używać
odpowiednich narzędzi. Zasada “słuchaj, zrozum
potem mów” może być skuteczna, gdy najpierw
monitorujemy treści w sieci, potem je
przetwarzamy, a następnie w sposób
kontrolowany dystrybuujemy je do odpowiednich
ludzi w odpowiednim czasie.

Bez ograniczeń?
Komunikacja banków czy innych instytucji
finansowych jest regulowana przez uchwałę
Komisji Nadzoru Finansowego. Regulacje te
dotyczą nie tylko social media, ale reklam
w ogóle, dlatego też specjaliści odradzają
jakiekolwiek odchodzenie od tych reguł, czy
szukanie luk.
- Są przepisy regulujące komunikację banków, np.
uchwała Komisji Nadzoru Finansowego, czy też
ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym, która dotyczy wszystkich
podmiotów. Bardzo bym przestrzegał przed
próbami obchodzenia tych regulacji - to gotowy
scenariusz kryzysu i recepta na szybki spadek
zaufania. W mediach społecznościowych
„szwindle” wychodzą szybko. Podstawą
komunikacji powinna być rzetelność i otwartość
- na tych dwóch filarach buduje się marki
finansowe i to one powinny mieć priorytet przed
szybką sprzedażą i wyrabianiem targetów na
bieżący kwartał - mówi Jan Namedyński.
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- Czasami odnoszę wrażenie, że banki mają zbyt
wygórowane oczekiwania odnośnie efektów
obecności w social media, ewentualnie traktują
social media wyłącznie w kategoriach miejsca
rozrywki, kiedy ważniejsze niż rozmowy
o finansach stają się gry i zabawy - komentuje
Bartek Brzostowski. - Coraz częściej same banki
chcą jednak edukować klientów (chociażby
poprzez sprawdzanie wiedzy na temat produktów
finansowych lub działania nowych aplikacji np.
na smartfony) i przeprowadzają akcje
poradnikowe. Ciekawym rozwiązaniem jest
pokazywanie „ludzkiej twarzy” instytucji
finansowych, co często sprowadza się do relacji
i sponsorowania imprez, organizacji
dobroczynnych itp. To dobry sposób aby
pokazać, że pieniądze które bank zarabia wydaje
się nie tylko na pensje na managerów, ale również
na szczytne cele. Przy okazji jest to świetny
sposób na pozyskanie wartościowych treści
i wejścia z użytkownikami sieci w interakcję.

Przez social media raczej nie podpiszemy umowy na kredyt, ale
możemy złożyć wniosek o taki kredyt. Same regulaminy serwisów
społecznościowych raczej nie regulują działań banków. Natomiast
same banki pilnują, aby ich działania były zgodne
z prawodawstwem. Nie zachęcam do omijania wytycznych serwisów
społecznościowych (a tym bardziej prawa) w ramach produktów
finansowych z tego samego powodu, dla którego nie zachęcam do
zbyt poufałej komunikacji – bank to instytucja, która renomę buduje
na pewności i zaufaniu. Wszelkiego rodzaju działania omijające
wytyczne serwisów społecznościowych sprawiają, że renoma znika.

Bartłomiej Brzoskowski
social media manager
Digital One

Mikrospołeczności działające w strukturach firmy to zdecydowanie
dobry pomysł dla wszystkich tych organizacji, w których liczy się
szybki przepływ idei oraz wymiana doświadczeń. Rynek finansowy
jest jednym z najdynamiczniejszych, dlatego takie rozwiązania jak
Yammer są dla banków czy ubezpieczycieli bardzo wskazane.
Sukcesy w korzystaniu z takich mikrospołeczności w SunCorp czy
Nationwide wskazują, że w przyszłości będziemy obserwować coraz
więcej takich wdrożeń.

Niektóre instytucje zdecydowały się prowadzić
kampanie testujące sprzedaż produktów
finansowych za pomocą mediów
społecznościowych.
- Media społecznościowe nie przynoszą
sprzedaży produktów na takim poziomie, żeby
była ona zauważalna z perspektywy całej
instytucji finansowej. Takiego przypadku nie
znam. Niektóre banki i operatorzy kart prowadzili
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Bartek Załęcki
strategy director
K2
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jednak kampanie testowe, które za pomocą tego
typu mediów miały sprzedawać konkretne
produkty. Sukcesy na razie są ograniczone, co
oznacza tylko tyle, że musimy nadal poszukiwać
nowych rozwiązań - mówi Bartek Załęcki.
- W przypadku banków największą
popularnością cieszą się strategie „angażujące”
klientów w akcje niekoniecznie związane
tematycznie z bankowością. Na przykład bank
jest sponsorem wydarzenia X i tworzy wokół tego
społeczność traktując swoją markę jako element
pomocniczy - mówi Tomasz Lipiński. - Typowe
profile bankowe natomiast doskonale sprawdzają
się w warstwie edukacyjnej oraz budowania
świadomości istnienia marki, produktów itp.
Dobrze tutaj angażować społeczności np.
w zbieranie opinii o produktach, procesach,
pozyskiwać pomysły na rozwój biznesu.
W XXI wieku droga dotarcia do klienta nie jest
prosta. Dotyczy to także banków. Defragmentacja
przekazu powoduje, że bank musi być obecny
w social media nawet w minimalnej postaci. Nie
każda marka będzie chciała prowadzić przecież
otwartą komunikację i nie do każdej pasuje taki
wizerunek. Większość kampanii jakie tworzy się
w tej chwili to tzw. 360, które „otaczają” Klienta
swoim zasięgiem. Social media są ich elementem.
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Robert Sosnowski
dyrektor zarządzający
Biuro Podróży Reklamy

Różne instytucje finansowe mają różny wizerunek ze względu na
grupę docelową. Na skrajnych biegunach są mBank i Noble Bank,
więc trudno o uogólnienia. Myślę, że każda instytucja powinna
odrębnie rozważać swoją strategię obecności w zależności od celów
i środków. W social media jest dużo rozrywki, ale to tak jakby
powiedzieć 15 lat temu, że mailem można przesyłać sobie różne
żarciki, a w internecie można głównie zobaczyć erotykę. Dla
dzisiejszych nastolatków social media to po prostu narzędzie
komunikacji. Coś co nie wzbudza emocji samo w sobie. Tak jak
w nas nie wzbudza emocji e-mail jako narzędzie a jedynie treści,
które do nas przychodzą. Natomiast pewnym ograniczeniem social
mediów jest ich obecna zdolność do kreowania produktów. Ulegamy
kampaniom, które przebijają się z szumu medialno-reklamowego.
Żeby to osiągnąć trzeba absorbującej kreacji i przestrzeni mediowej
w więcej niż jednym medium. Social media to jedynie wycinek frontu
marketingowego, aczkolwiek coraz bardziej istotny.
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BANKI WIRTUALNE.
REWOLUCJA CZY ODŚWIEŻENIE?

Wirtualny oddział i przelewy społecznościowe to rozwiązania, które mogą zapoczątkować
głębsze zmiany w bankowości, nie tylko tej wirtualnej. Może się jednak okazać, że banki
zadowolą się tylko lekkim odświeżeniem oferowanych usług, bo przeprowadzanie
głębszych zmian jest po prostu nieopłacalne.
Banki oferujące usługi jedynie przez internet
i inne kanały komunikacji zdalnej, nie posiadające
tradycyjnych placówek, obiecują, że
przeprowadzą rewolucję (Alior Sync, nowy
mBank). Pytanie jednak, czy klienci jej chcą
i są na nią gotowi.
Zmierzch bankowości tradycyjnej prognozuje
się już od ponad dziesięciu lat, w Polsce od
powstania mBanku w 2000 roku. Jednak wraz
z upływem lat koniec istnienia placówek
bankowych nie nadchodzi, a eksperci są zgodni,
że Polacy z nich zrezygnować po prostu nie chcą.
- Wciąż jest wielu klientów, również tych
korzystających z bankowości elektronicznej,
którzy nie wyobrażają sobie nawet, że wszystkie
swoje sprawy w banku mogą załatwić zdalnie,
dlatego właśnie oddziały ciągle istnieją. Myślę, że
w przyszłości będzie ich po prostu mniej, ale nie
znikną – mówi Paweł Majtkowski, główny
analityk w Expander Advisors.
– Czy Polacy są gotowi całkowicie zrezygnować
z wizyt w oddziałach? Część społeczeństwa na
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pewno, pozostała część nie, głównie dlatego, że
odczuwają potrzebę rozmowy z pracownikiem
banku i większego poczucia bezpieczeństwa.
W dalszym ciągu wielu klientów uważa, że
w danym banku, tzn. w tej konkretnej placówce,
znajdują się ich pieniądze. Dlatego też oddziały
nadal będą istniały – mówi Martyna Kubiak,
sekretarz i członek prezydium Forum Technologii
Bankowych.
Bardzo możliwe, że banki wirtualne będą
pozytywnie oddziaływać na te tradycyjne.
- Oddziały będą się zmieniać, staną się bardziej
przyjazne dla klienta, w większym stopniu będą
brać pod uwagę potrzeby klienta i jego czas.
Pracownik banku w placówce stanie się
indywidualnym doradcą, a nie tylko sprzedawcą
produktów bankowych. Placówki będą również
rozwijać się technologicznie i oferować coraz
więcej usług, które usprawnią ich funkcjonowanie,
np. przy użyciu technologii biometrycznych
i budowy „oddziału bez dowodu". Takie
rozwiązanie da możliwość korzystania z usług
bankowych w oddziale bez dokumentu

tożsamości, karty płatniczej czy wzoru podpisu
- dodaje Martyna Kubiak.

Zmiany dzieją się już dzisiaj
Jednak o samych bankach wirtualnych mówi się
tak dużo nie bez powodu. Istnieje przecież grupa
młodych, wielkomiejskich klientów, którzy
uzbrojeni w smartfony i tablety, niechętni wszelkiej
biurokracji, śmiało podążają za wszelkimi
nowinkami, również w bankowości. Dodatkowo
Alior Sync już teraz zaproponował rozwiązania,
które w znaczący sposób zmieniły korzystanie
z bankowości w internecie, a na odsiecz
z kolejnymi pomysłami wyrusza nowy mBank.
Innowacyjnym rozwiązaniem jest przede
wszystkim stworzenie wirtualnego oddziału.
– Przez długi czas mieliśmy tendencje do
przenoszenia wszelkich czynności z realu do
internetu, ale bez dublowania idei oddziału.
Ostatnio zmienił to Alior Sync. Wprowadził on
wirtualny oddział, w którym możemy
porozmawiać z pracownikiem – poprzez chat,
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rozmowę audio lub wideo. Myślę, że ma to spore
szanse na sukces – wielu klientów odczuwa
potrzebę takiego osobistego kontaktu
z pracownikiem banku i może on następować
także w formie wirtualnej – mówi Paweł
Majtkowski.

ogromnego potencjału w tego rodzaju przelewach
społecznościowych. Zwłaszcza że – szczególnie
przy dokonywaniu pierwszego przelewu – tam
również trzeba wykonać sporo klików i nie jest to
tak wygodne, jakby się wydawało – mówi Paweł
Majtkowski.

Potwierdzają to badania „Winning Strategies for
Omnichannel Banking” zrealizowane w tym roku
przez Cisco na próbie 5300 konsumentów
z krajów rozwiniętych (Kanada, Francja, Niemcy,
Stany Zjednoczone i Wielka Brytania)
i rozwijających się (Brazylia, Chiny i Meksyk).
47% konsumentów z rynków rozwiniętych
i 78% – z rozwijających się jest zainteresowanych
możliwością interakcji z bankierem przez wideo.
Respondenci bardzo przychylnie odnoszą się
więc do tej idei.

Entuzjastów takiego rozwiązania jednak nie
brakuje. – Osobiście uważam, że warto
integrować banki z mediami społecznościowymi.
Takie rozwiązania są adresowane do klientów
idących za nowinkami technologicznymi i szybko
zmieniających swój styl życia. Podstawą jest tutaj
edukacja klientów w kontekście bezpieczeństwa
– mówi Martyna Kubiak.

Sporo emocji budzi natomiast zintegrowanie
dokonywania przelewów z Facebookiem.
I chociaż można by prognozować, że właśnie
w tym kierunku podąży ewolucja banków
wirtualnych (nowy mBank również chce
integracji z serwisami społecznościowymi),
to eksperci nie są zgodni co do zasadności
takiego rozwiązania.
– Serwisy społecznościowe kojarzone są z nie do
końca bezpiecznym środowiskiem dla naszych
danych, natomiast chcielibyśmy, żeby sfera
finansów była jak najlepiej chroniona. Nie widzę
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Martyna Kubiak

Właśnie w mediach społecznościowych
można upatrywać rewolucji, jednak klienci
banków niekoniecznie jej pragną.
W omawianych już badaniach Cisco, jedynie
1% konsumentów z rynków rozwiniętych
i 8% z rynków rozwijających się stwierdziło,
że preferowaliby przeprowadzanie transakcji
bankowych za pośrednictwem mediów
społecznościowych. Podstawową przyczyną
niechęci do tego rozwiązania jest obawa
o prywatność i utrata kontroli nad danymi
osobistymi. Można się więc spodziewać, że
próby integracji banków z serwisami
społecznościowymi będą rodzić opór
wśród klientów banków.

Uważam, że banki wirtualne będą mieć coraz większą liczbę
klientów, zwłaszcza tych bardziej świadomych, nie bojących się
korzystania z nowoczesnych technologii. Bank wirtualny jest
przygotowany na obsługę klienta natychmiast, działa 24 godziny na
dobę, jest więc zawsze i wszędzie. Kontakt z takim bankiem nie
wymaga od klienta wychodzenia z domu, pokonania trasy z miejsca
zamieszkania do placówki bankowej ani czekania na swoją kolejkę
– usługa realizowana jest natychmiast. Oddział i Biuro Obsługi
Klienta ulokowane są w jednym miejscu, dostępnym dla klienta
z poziomu przeglądarki internetowej czy aplikacji na urządzenia
mobilne.

sekretarz i członek prezydium
Forum Technologii Bankowych
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Banki przyszłości
Wszelkie rewolucje zmierzające do jeszcze
większej integracji banków z serwisami
społecznościowymi będą więc adresowane
– przynajmniej w początkowej fazie – jedynie
do garstki klientów. Jednak niewątpliwie będą
się pojawiać, o czym może świadczyć chociażby
powstanie startupu Movenbank w Stanach
Zjednoczonych. Twórcy inicjatywy na jej stronie
internetowej twierdzą, że zmieniają definicję
działania banków i współpracy z klientami.
Przy czym należy jednak podkreślić, że de facto
Movenbank nie jest bankiem – nie posiada
licencji bankowej. Działa na zasadzie
pośrednictwa finansowego – współpracuje
z bankami i partnerami płatniczymi,
producentami urządzeń mobilnych, grupami
kredytów konsumenckich, serwisami
społecznościowymi i sprzedawcami. Jego
założyciele uważają jednak, że oferują takie
same produkty, usługi i funkcje jak typowy bank.
Nie wchodząc w spory definicyjne, Movenbank
rzeczywiście ukazuje nowy kierunek, w którym
w przyszłości może podążyć bankowość
wirtualna. Przede wszystkim całkowicie
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rezygnuje z plastikowych kart płatniczych
i kredytowych, stawia natomiast na płatności
zbliżeniowe ze smartfonów. Drugą rewolucyjną
zmianą jest stworzenie niestandardowego
systemu oceny finansowej, który mierzy kondycję
finansową danego klienta (narzędzie CREDscore).
Uwzględnia się w nim nie tylko indywidualną
relację między klientem a instytucją bankową
i jego sytuację finansową, ale również pozycję
uzyskaną w mediach społecznościowych. Przy
czym narzędzie to nie jest jedynie celem samym

w sobie. Na podstwie CREDscore danego klienta
Movenbank będzie oferował mu indywidualnie
dostosowaną ofertę. Ponadto wysokość
ewentualnych opłat czy spłacanych rat również
będzie zależeć od tej oceny. Movenbank dopiero
zaczyna działalność, trudno teraz prognozować,
czy projekt okaże się sukcesem. Wydaje się
jednak, że proponuje jak najbardziej
innowacyjne rozwiązania. Kto wie, być może
również nasze, dość tradycyjne banki wirtualne,
kiedyś zaoferują podobne.

Rewolucja w bankowości internetowej nastąpiła dosyć dawno,
głównym jej sprawcą był mBank. Obecne propozycje Alior Sync
i nowego mBanku to raczej ulepszenie narzędzi, które do tej pory
istniały i były już wykorzystywane. Rewolucją jest raczej mocny
wzrost popularności bankowości mobilnej – w pełni funkcjonalne
korzystanie z usług przez smartfony i tablety. Jest to rozwiązanie,
które w coraz większym stopniu konkuruje ze standardową
bankowością internetową. Jednak postęp technologiczny odbywa
się bardzo szybko, być może za jakiś czas zostaną jednak
zaproponowane rewolucyjne zmiany.

Paweł Majtkowski
główny analityk
Expander Advisors
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WIRTUALNY PORTFEL W PRAKTYCE

Największy w Polsce PKO BP w swoim serwisie bankowości mobilnej miesięcznie
notuje ponad milion odwiedzin. Mimo to bank wciąż nie stworzył dedykowanej
aplikacji na żaden dostępny system operacyjny, a bazuje jedynie na odchudzonej
stronie internetowej. Instytucje finansowe nad Wisłą wciąż zapominają o swoich
najbardziej mobilnych klientach. A może my wcale nie potrzebujemy m-bankingu
z prawdziwego zdarzenia?

Pierwsza platforma do m-bankingu w Polsce
powstała w 2009 roku w Raiffeisen Banku.
Umożliwiała ona wykonywanie przelewów
i sprawdzanie stanu konta. Nie trzeba było
długo czekać, żeby za ciosem poszli następni:
Bank Zachodni WBK, Citi Handlowy i mBank.
Dziś tandem, czyli stronę internetową plus
aplikację na smartfony, oferuje kilkanaście
instytucji w kraju.
- Wiele banków w dalszym ciągu postrzega
bankowość mobilną jako jedynie dodatek do
pakietu bankowości elektronicznej. W związku
z tym banki najczęściej decydują się jedynie na
proste strony internetowe, dostosowane do
ekranów urządzeń mobilnych, które oferują
bardzo ograniczoną funkcjonalność - mówi

Raport interaktywnie.com - finanse w internecie

Rafał Witczak, dyrektor w Departamencie
Bankowości Elektronicznej Banku Pekao SA.
Banki wciąż mają problemy z tworzeniem
systemów na telefony Polaków. Główną
przeszkodą jest stosunkowo duża liczba modeli
i systemów operacyjnych. Najczęstszą praktyką
jest tworzenie oprogramowania wyłącznie na
dwie, najbardziej dostępne platformy: Apple iOS
i Google Android.
Dziś przynajmniej 15 polskich banków
udostępnia dedykowane aplikacje lub specjalne
serwisy internetowe, wynika z danych Open
Finance. Najpopularniejszymi są jednak te
drugie, które mają za zadanie wykonywać
właściwie tylko sprawdzenie konta lub przelew.

- Szybko zmieniająca się sytuacja na rynku
smartfonów oraz niepewność co do dominacji
poszczególnych platform powoduje, że niektóre
banki ograniczają się wyłączenie do dwóch
z nich, już "sprawdzonych" - tłumaczy Krzysztof
Grzeszczuk, dyrektor ds. rozwoju bankowości
mobilnej Citi Handlowy.
- W przypadku technologii znacząca rolę odgrywają
koszty, poczynając od aplikacji a kończąc na
sprzęcie. Na ten moment banki badają rynek,
sprawdzają potencjał, analizują ryzyko inwestycyjne
- tłumaczy Olgierd Schönwald, dyrektor biura
kanałów alternatywnych w departamencie rozwoju
i utrzymania aplikacji z Getin Noble Bank SA. Mimo
to, jest to dla banków najtańsza i najbardziej
uniwersalna forma bankowości mobilnej.
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NIE

NIE

BZ WBK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

Pekao

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

Citi Handlowy

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

PKO BP

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Credit Agricole

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Polbank EFG

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Deutsche Bank

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Raiffeisen Bank

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

DnB NORD

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Toyota Bank

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Eurobank

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

VW Bank direct

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Nazwa Banku

Nazwa Banku

Źródło: Open Finance dla Money.pl
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Co nam dzisiaj fundują banki?
Przede wszystkim dużo nerwów

Które funkcje aplikacji cenisz najbardziej
/ z których chciałbyś skorzystać?

Jak często korzystasz z bankowości
mobilnej?

Wspólnym mianownikiem dla banków w wersji
light jest odczyt salda konta i historii przelewów
oraz możliwość dokonywania zdefiniowanych
przelewów, wynika z danych Open Finance. Co
ciekawe, tylko niektóre platformy pozwalają na
jednorazowe wysłanie pieniędzy.

Przelewy (jednorazowe, stałe, wewnętrzne)

77,22 proc.

Codziennie

23,72 proc.

Dostęp do informacji (waluty, wiadomości)

24,03 proc.

Kilka razy w tygodniu

46,79 proc.

Informacje z banku (lokalizacja placówek,
bankomatów)

23,35 proc.

Raz w tygodniu

20,46 proc.

Raz w miesiącu

6,51 proc.

Zarządzanie kartą kredytową (wyrobienie,
spłata)

21,19 proc.

Kilka razy w roku

2,02 proc.

Niestety rzadkością jest już możliwość
podglądu zadłużenia na karcie kredytowej
a opcja jego spłacenia to już prawdziwy luksus.
Podobnie jak zastrzeżenie jakiejkolwiek karty
płatniczej. Niewielu klientów ma też dostęp
do, wydawałoby się, oczywistych funkcji, jak
doładowania konta telefonu komórkowego
lub założenia najprostszej lokaty. Są za to
lokalizatory najbliższych placówek
i bankomatów lub systemy informujące
o zniżkach i rabatach w pobliżu.

Otwarcie lokaty lub konta
oszczędnościowego

19,27 proc.

Raz w roku

0,50 proc.

Nic mnie nie interesuje

14,94 proc.

Informacje o rabatach w najbliższym
otoczeniu

11,03 proc.

Jakie mamy oczekiwania wobec bankowości
w komórce? W większości interesują nas proste
operacje - zrobienie przelewu lub sprawdzenie
stanu konta. Na kolejnych miejscach
użytkownicy stawiają dostęp do informacji
(na przykład notowań walut) lub dane banku
(lokalizacja bankomatów lub placówek).
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Źródło: Ankieta Money.pl: Bankowość mobilna 2012 r.

Źródło: Ankieta Money.pl: Bankowość mobilna 2012 r.
Można było za zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

M-banking dla Polaków to jednak wciąż czarna
magia. Do dokonywania operacji finansowych na
telefonie lub tablecie za pomocą specjalnej
aplikacji przyznaje się zaledwie osiem procent
rodaków, wynika z badania Money.pl. Nieco lepiej
wyglądają statystyki ogólne: z bankowości mobile
korzysta 65 procent uczestników ankiety. Jednak
ponad 86 procent robi to wyłącznie ładując stronę
internetową. Zdaniem ekspertów, to jednak bardzo
dynamiczny rynek z ogromnym potencjałem.

- Nikt chyba nie ma wątpliwości, że bankowość
mobilna, tak jak kiedyś bankowość elektroniczna,
to kolejne stadium rozwoju i większość graczy
stara się dopasować do niego swoją ofertę. Widać
to po ofercie polskich banków: część z nich oferuje
pełnoprawne usługi mobilne, część jednak
zatrzymała się na poziomie dostępu do konta
przez uproszczoną stronę internetową
i wykorzystania telefonu komórkowego tylko jako
narzędzia autoryzacji - twierdzi Tomasz Sękalski,
prezes zarządu Polkomtel Business Development,
dostawcy usług bankowości mobilnej pod marką
Avocado.
Póki co, m-banking nie bije rekordów
popularności. Najwięcej logowań (1,05 mln) do
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m-bankingu w lipcu zanotował PKO Bank Polski
(razem z Inteligo), wynika z danych Open
Finance. Bank Pekao zanotował w tym czasie
235 tysięcy odwiedzin, z kolei ING Bank Śląski
podaje 560 tysięcy wejść.

Bezpieczeństwo jest w cenie
Internauci jako priorytet wymieniają
bezpieczeństwo. Wciąż nie są do końca znane
wszystkie zagrożenia, wynikające
z komórkowego portfela.
- Wątpliwości są zrozumiałe. Usługa bankowości
mobilnej dopiero się rozwija. Patrząc jednak kilka
lat wstecz, kiedy to startowała bankowość
internetowa, również wielu klientów podchodziło
do tej usługi nieufnie. Obecnie jest to bardzo
popularny sposób korzystania z usług
bankowych. Należy więc przypuszczać, że
również nastawienie do bankowości mobilnej
ulegnie zmianie - przekonuje Agnieszka
Doktorska, project manager z ARC Rynek
i Opinia.
W dodatku odpowiedź, w jakim stopniu
m-banking jest bezpieczny, nie jest jednoznaczna.
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Wciąż brakuje na ten temat rzetelnych badań na
polskim rynku.

dużej liczby osób, które mają dostęp do
bezprzewodowego internetu.

- Korzystanie z aplikacji wydaje się być jednak
lepszym pomysłem niż z odchudzonych stron
internetowych. Programy przygotowano w taki
sposób, aby wybrane operacje można było
realizować wygodnie i szybko. Nie bez znaczenia
jest również fakt, iż rozwiązania takie mogą
ochronić użytkownika przed zagrożeniami
atakującymi za pośrednictwem przeglądarek
internetowych - twierdzi Peter Stančík, ekspert
bezpieczeństwa firmy ESET, globalnego
dostawcy oprogramowania antywirusowego.

Przyszłość jest interesująca, ale
nikt nie chce być prorokiem

Stančík podkreśla też, że fani aplikacji do
mobilnej bankowości muszą pamiętać o jednej,
kluczowej zasadzie: programy tego typu należy
pobierać wyłącznie z zaufanego źródła.
Jak wynika z danych instytutu Yankee Group,
który zajmuje się monitorowaniem rynku
urządzeń mobilnych, do 2015 roku z bankowości
mobilnej na całym świecie będzie korzystało
pół miliarda osób. Badania wskazują, że kołem
zamachowym m-bankingu na świecie będą
Azja i Stany Zjednoczone. To głównie zasługa

Mimo że internautom dziś sen z powiek spędza
poczucie bezpieczeństwa, a najpopularniejsza
funkcja to sprawdzanie stanu konta, przyszłość
mobile bankingu jest co najmniej spektakularna.
Wraz z rozwojem smartfonów, do urządzeń
pomału zaczną trafiać karty z wbudowaną
technologią Near-Field-Communication.
Pozwoli to na płatność w sklepie za pomocą
telefonu (zamiast karty debetowej) lub
dokonanie przelewu pomiędzy użytkownikami
poprzez zbliżenie do siebie dwóch telefonów.
Nie tylko banki będą kołem zamachowym
mobile bankingu. Swoją cegiełkę już teraz
dokłada gigant Google. Jego Wallet to program,
który pozwala na zapłacenie z telefonu
komórkowego lub tabletu. Innowacją jest
możliwość korzystania z wirtualnych wersji kart
płatniczych. Aby przelać pieniądze, wystarczy
wpisać w aplikacji swój PIN, a następnie zbliżyć
telefon do terminala. Niestety Wallet działa teraz
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tylko na niektórych, najnowszych smartfonach.
W dodatku wirtualny portfel jest dostępny tylko
dla użytkowników w USA.
Z czasem banki być może pokuszą się
o kolejne nowe technologie i zaskakujące
rozwiązania w m-bankingu . - Aplikacje
powinny pójść przede wszystkim w stronę jak
największej praktyczności ich wykorzystania.
Dokonanie szybkiego przelewu, zapłata za bilet
w środkach komunikacji miejskiej, zapłata za
miejsce parkingowe, to podstawa - twierdzi
Rafał Tomkowicz, dyrektor zarządzający
z Finansosfera.pl.
Jaka jeszcze przyszłość czeka mobile banking?
Jak Polacy będą płacić w sklepach za 10 lat?
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- Nie wiem czy ktokolwiek mógłby się pokusić
o taką prognozę. Patrząc na minioną dekadę,
e-banking to wciąż dokładanie nowych
cegiełek – powiedziała Interaktywnie.com
Celina Waleśkiewicz, dyrektor obszaru
bankowości elektronicznej w Alior Banku, na
kilka miesięcy przed premierą Alior Sync.
- Na przykład na dużą uwagę zasługują media
społecznościowe - instytucje finansowe muszą
się dostosować do tego zjawiska. Nie możemy
ignorować faktu, że duża i coraz większa grupa
naszych klientów po prostu tam jest, tam
funkcjonuje i może nie ma ochoty opuszczać
tego miejsca, aby zrobić przelew. Oczywiście
banki, jako instytucje, są w mediach
społecznościowych, jednak to wciąż
stawianie pierwszych kroków.
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Marta Smaga

kierownik ds. rozwoju Money.pl, publicystka Interaktywnie.com

MASZ STRONĘ WWW? ZARABIAJ
W PROGRAMIE PARTNERSKIM

Budżety banków na promocję on-line są ogromne. Dzięki programom partnerskim
sięgnąć po nie może każdy, kto ma własną domenę, a w niej choćby niewielki serwis
internetowy czy nawet bloga. Systemów partnerskich i sieci afiliacyjnych działa sporo.
Co je różni? Jak widzą swoje przewagi na tle konkurencji?
Każdy może być partnerem
W programach partnerskich zarabiają największe
serwisy internetowe, ale też tysiące niewielkich
witryn. Tematyka stron nie jest ważna, może być
zupełnie nie związana z ekonomią, byle tylko nie
było na nich treści niezgodnych z prawem czy
dobrymi obyczajami, czyli na przykład
rasistowskich lub pornograficznych.

z ochroną danych osobowych). Niektóre systemy
udostępniają użytkownikom subdomeny do
prowadzenia mini-serwisów sprzedażowych.
W internetowych programach partnerskich często
zarabiają także „offline-owi” pośrednicy finansowi.
Bariery formalne przystąpienia do programu
partnerskiego są na ogół minimalne (na przykład

Mało tego, aby zarabiać w niektórych systemach
partnerskich, nie trzeba mieć nawet własnej
strony! Oczywiście zamieszczenie reklam na
własnej witrynie jest najłatwiejsze i daje większe
możliwości zarabiania. Nie jest to jednak
niezbędny warunek w systemach Money2Money,
ComperiaLead, Tradedoubler, TradeTracker,
Novem, Netsales, OMG.
Jak promować produkty finansowe nie mając
strony? Na przykład poprzez reklamę
w serwisach społecznościowych, promocję
w wynikach wyszukiwania Google, wysyłkę
reklam do bazy mailingowej (choć tu trzeba
pamiętać o wymogach prawnych, związanych
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Marcin Michalski

wymóg pełnoletniości, a w przypadku nieletnich
– zgody rodziców). Aby jednak faktycznie w tych
programach zarabiać, potrzeba pewnej wiedzy
o internecie i e-marketingu. Doświadczenie
w sprzedaży on-line i umiejętność promowania
produktów są szczególnie ważne w przypadku
tych partnerów, którzy nie posiadają własnych
stron internetowych.

Nie jest konieczne posiadanie strony internetowej, ponieważ
promocję programów można robić na wiele sposobów np. poprzez:
- sieci społecznościowe typu Facebook/NK/Goldenline/Linkedin
- umieszczając stopkę w mailu z linkiem partnerskim
- zbierając dane i wysyłając mailing do własnej bazy danych,
zgodnie z zaleceniami GIODO oraz ze zgodą na wysyłkę informacji
marketingowych
- promocję w systemach reklamy samoobsługowej np. system
Google Adwords czy też Social Ad w portalu Facebook / NK
- namawiając znajomych na zakup w danym sklepie internetowym,
czy też skorzystanie z usługi.

zarządzający siecią
NetSales
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Wiele wariantów współpracy
Serwisy uczestniczące w programach
partnerskich mogą stosować różne rozwiązania.
Najprostsze to zamieszczenie reklamy tekstowej
bądź graficznej na stronie. Najbardziej
zaawansowane – zbudowanie własnego serwisu
z narzędziami i ofertami produktów.
Systemy partnerskie Money2Money, Bankier.pl
oraz ComperiaLead umożliwiają tworzenie
własnych „mini-sajtów” z prezentacją ofert.
Opcje są różne: można w prosty sposób
zaimplementować do swojej domeny gotowy
serwis sprzedażowy albo budować stronę na
własną rękę, z danych i narzędzi
udostępnianych przez system partnerski,
takich jak porównywarki produktów czy
kalkulatory.

Partner może zamieścić na swojej stronie
kompletną ofertę, jaka aktualnie jest dostępna
w systemie, ale może też ograniczyć się do
prezentacji tylko niektórych typów produktów.
Takie zawężenie ma sens w serwisach
tematycznych, na przykład na witrynach
o tematyce motoryzacyjnej jest potencjał do
sprzedaży kredytów samochodowych
i ubezpieczeń komunikacyjnych, dlatego je
właśnie warto promować. Można też
prezentować tylko wybrane, konkretne
produkty lub instytucje finansowe.
Sieci afiliacyjne: Tradedoubler, Zanox,
TradeTracker, Novem Performance, Netsales,

OMG, to pośrednicy w sprzedaży reklam
przeważnie rozliczanych za efekt.
Reklamodawcom oferują zasięg tysięcy
większych i mniejszych serwisów internetowych.
Realizują programy partnerskie w różnych
branżach, produkty finansowe to tylko jeden
z obszarów ich działania.
Aby przystąpić do programu partnerskiego
wystarczy zarejestrować się w systemie, pobrać
kody emisyjne i wstawić je do swojej witryny.
Dostępne są reklamy tekstowe i graficzne
w różnych formatach, partner może wybrać te,
które są odpowiednie do jego serwisu i które
uważa za skuteczne. W zależności od kampanii

REKLAMA

Niezależnie od tego, na które rozwiązanie
zdecyduje się serwis partnerski, będzie
zarabiać albo na wnioskach o usługi finansowe,
które wypełnią i wyślą użytkownicy (czyli tak
zwanych leadach), albo nawet na sfinalizowanych
zakupach (czyli prowizja za sprzedaż). Takie
modele zarabiania są trudniejsze niż „zwyczajna”
płatność za klik w reklamę, ale też stawki za lead
– nie mówiąc już o tych za sprzedaż – są
nieporównywalnie wyższe.
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i reklamodawcy, różne są modele zarabiania.
Można wybrać reklamy płatne w modelu CPC,
czyli za kliknięcie, albo reklamę efektywnościową,
gdzie partner dostaje prowizję za leady.
Stawki dla parterów? Wszystkie systemy stosują
rozwiązania motywacyjne. Są określone stawki
podstawowe, ale dobrzy partnerzy mogą liczyć
na znacznie więcej. Dobrzy to znaczy tacy, którzy
generują odpowiednie ilości kliknięć, leadów
(ważna jest także ich jakość!) czy sprzedanych
produktów. Najlepsi sprzedawcy mogą
negocjować stawki indywidualnie. W niektórych
sieciach afiliacyjnych większe portale o znanych
brandach mogą liczyć na lepsze stawki już na
starcie, ale z czasem i tak ich zasadność
weryfikują efekty kampanii.

Oprócz standardowych narzędzi oferowanych przez większość
programów partnerskich (kalkulatory, porównania) mamy kilka
unikalnych rozwiązań:
- chat z konsultantem biura obsługi klienta - dzięki temu użytkownik
strony www Partnera może w każdej chwili zapytać o produkt
finansowy
- doradztwo biura obsługi klienta - użytkownik danej strony www
Partnera może w każdej chwili wypełnić wniosek o produkt
finansowy, a otrzyma specjalnie przygotowane oferty przez naszych
doradców.

Tomasz Czerwiński

kierownik pionu E-Commerce Finansowy
portalu Money.pl, odpowiedzialny za projekt
MarketMoney.pl

To, co wyróżnia ComperiaLead.pl to szeroki wybór narzędzi, które nie
tylko prezentują, ale przede wszystkim porównują na bieżąco
uaktualniane oferty finansowe na rynku, konkurencyjne stawki
wynagrodzenia oraz szybkość i przejrzystość rozliczeń.

Który system wybrać?
Systemy partnerskie i sieci afiliacyjne działają na
podobnych zasadach. Jakie są ich przewagi
w oczach ich przedstawicieli?
Bankier.pl ma najstarszy program partnerski
w polskiej sieci, niebawem będzie on obchodził
dziesięciolecie działalności. Paweł Kozorys,
manager sieci afiliacyjnej, mówi: - W tym czasie
dowiedliśmy, że potrafimy być elastyczni,
słuchamy rad wydawców, dysponujemy
kompleksową ofertą. Jesteśmy prekursorem
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W ComperiaLead.pl nowości wdrażane są często, co jest wynikiem
spełniania bieżących potrzeb naszych Partnerów. Chcielibyśmy, aby
otrzymywali oni narzędzia, które pozwolą zarobić najwięcej.

Mirella Gralla

koordynator programu partnerskiego
ComperiaLead
Comperia
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dodatkowego motywowania partnerów. Od 2009
roku zorganizowaliśmy kilkadziesiąt akcji
promocyjnych dla naszych wydawców.
Naszą zaletą jest także autorska technologia,
którą możemy rozwijać lokalnie i szybko
reagować na potrzeby wydawców. Nasze
rozwiązania staramy się opierać na wiedzy
zgromadzonej przez redaktorów i pracowników
serwisu.
W zeszłym roku Bankier.pl udostępnił
partnerom nowy adserwer, który umożliwia
realizowanie kampanii w modelu CPC, a także
reklamowanie produktów niefinansowych.
Obecnie prowadzi intensywne prace
modernizacyjne, których pierwsze efekty mają
być widoczne na początku października.
To, co wyróżnia Money2Money, system
partnerski portalu Money.pl, to unikalne
rozwiązania w zakresie pomocy internautom,
którzy przed wyborem produktu finansowego
potrzebują informacji lub rady. Tomasz
Czerwiński, kierownik pionu E-Commerce
Finansowy w Money.pl odpowiedzialny za
Money2Money i MarketMoney.pl, wskazuje
tu przede wszystkim funkcjonalność czatu.
Użytkownicy mogą porozmawiać on-line z
doradcą biura obsługi klienta, który udziela
szczegółowych informacji o produktach
finansowych i doradza użytkownikom te, które
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są najlepiej odpowiadają ich potrzebom. A to
znacznie zwiększa prawdopodobieństwo
zamówienia produktu i sfinalizowania zakupu.
Konsultanci odpowiadają również na pytania
klientów wysyłane przez formularz kontaktowy.
Plany rozwoju Money2Money idą w kilku
kierunkach. Na pewno poszerzana będzie lista
instytucji, które w programie sprzedają swoje
produkty, niewykluczone też, że pojawią się tu
firmy z branż niefinansowych. Sieć zamierza też
rozwijać narzędzia oraz systemy motywacyjne
dla partnerów.
ComperiaLead za swoje wyróżniki uważa
szeroki wybór narzędzi, w tym porównywarek,
konkurencyjne stawki i przejrzystość rozliczeń.
Mirella Gralla, koordynator programu, dodaje:
- Dodatkowo Partner zyskuje wsparcie konsultanta,
który doradza zarówno w ramach doboru narzędzi,
jak i w wyborze najskuteczniejszych sposobów
promowania produktów. Dzięki dostępnej usłudze
HelpDesk, wątpliwości oraz problemy techniczne
Partnera są natychmiast usuwane.
Na przyszłość Comperia planuje rozszerzenie
oferty ubezpieczeń oraz tak zwanych kredytów
chwilówek. I oczywiście stały rozwój narzędzi.
Przejrzystość i atrakcyjne modele rozliczeń to
główne zalety Tradedoublera. Ludwik Ryng,

Head of Business Development, podkreśla, że
w większości kampanii partnerzy dostają
wynagrodzenie za wysłane wnioski, czyli
w modelu cost per lead. Tradedoubler daje także
system statystyk on-line, a w nim pełną informację
o stanie konta i płatnościach. Zapowiada też
rozwój narzędzi, które mają pomagać parterom
w zwiększaniu sprzedaży.
Siłą Zanoxu jest międzynarodowy zasięg. Skala
działania i doświadczenia pozwoliła sieci
wypracować nowoczesną platformę, która daje
partnerom intuicyjne narzędzia do zarządzania ich
kontami. Mateusz Łukianiuk, który odpowiada za
programy finansowe w Zanox, mówi: - Jako
wiodąca europejska sieć afiliacyjna stale śledzimy
trendy technologiczne na rynkach, na których
jesteśmy obecni, udostępniając naszym
partnerom najnowsze rozwiązania – sprawdzone
na innych rynkach, ogólnodostępne oraz
dedykowane.
System TradeTracker opiera się nie tylko na
metodzie cookies, które bywają kasowane przez
użytkowników, ale również na technologii
FingerPrint, czyli „superciasteczkach”. Dzięki temu
system jest bardziej szczelny i nie gubi części
użytkowników, którzy zamówili produkt finansowy
i kupili go, ale w międzyczasie skasowali pliki
cookies. Justyna Spytek, prezes zarządu,
wymienia także inne zalety TradeTrackera:
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możliwość realizowania przez serwisy kampanii
długoterminowych, narzędzia pozwalające im na
bezpośredni kontakt z reklamodawcami czy
szybkie realizowanie płatności – nawet do
jednego tygodnia. Przyszłość? Będzie to dalszy
rozwój narzędzi ułatwiających partnerom
korzystania z panelu, a także zwiększenie
wolumenu generowanych transakcji.
Sieć afiliacyjna Novem Performance jest częścią
Novem Group i dzięki synergii różnych obszarów
działania grupy oferuje partnerom dodatkowe
korzyści. Łukasz Pawlik, wiceprezes, mówi: - Sieć
proponuje reklamodawcom kampanie rozliczane
za efekt. Ponadto w modelu płatności za efekt,
oferuje zaawansowaną technologię
dynamicznego retargetingu Vizury
- o czym niżej. Novinet - sieć reklamy display,
obok powierzchni reklamowej podzielonej na
atrakcyjne pakiety tematyczne, oferuje również
funkcje audience targetingu i retargetingu. Zaś
Mobilvi zajmuje się planowaniem i realizacją
kampanii dedykowanych dla urządzeń
mobilnych.
Novem prowadzi cykliczne badania ankietowe
wśród wydawców należących do sieci i stara się
rozwijać w kierunku wyznaczonym przez ich
potrzeby. Jednak to, na co stawia przede
wszystkim, to remarketing, który istotnie ma
zwiększać skuteczność kampanii.
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NetSales za swoją przewagę uznaje skalę
działania, która pozwala negocjować
z reklamodawcami dobre stawki. Wśród jego
programów partnerskich są zarówno te stałe, jak
i cykliczne, związane z aktualnym popytem na
dany typ produktów finansowych. Marcin
Michalski, zarządzający siecią, wśród zalet
NetSales wymienia również jej strukturę, która
pozwala na szybki i sprawny kontakt z każdym
managerem programu finansowego, a także
szybkie wypłaty.
Plany na przyszłość NetSales zakładają
zwiększenie liczby kampanii realizowanych

Łukasz Pawlik
wiceprezes
Novem

w modelu cost per sale. Sieć zapowiada również
rozwijanie mechanizmów weryfikujących
prawdziwość leadów generowanych przez
serwisy partnerskie.
Wyróżnikiem OMG Poland jest mechanizm
„wyłapywania fraudów”, czyli fałszywych leadów,
które generują nieuczciwi partnerzy. Opiera się
on o analizę IP (ponieważ nie jest to metoda
doskonała, sieć pracuje nad dodatkowym
mechanizmem) oraz raporty sprzedażowe od
instytucji finansowych. OMG czerpie również
wiele ze swojego międzynarodowego zaplecza.
Magda Czachowska, dyrektor zarządzający, mówi:

Novem Group jest od kilku miesięcy wyłącznym partnerem w Polsce
dla właściciela technologii Vizury, , która jest jednym z najbardziej
zaawansowanych na świecie systemów służących do dynamicznego
retargetingu. Dzięki systemowi Vizury możliwe jest tworzenie
w czasie rzeczywistym spersonalizowanych kreacji reklamowych.
Bannery są automatycznie generowane na podstawie śladów
obecności użytkownika w serwisie reklamodawcy (tagów) oraz
informacji o produktach z jego bazy danych (tzw. feedów
produktowych). Operując prawdziwym przykładem - dzięki tej
technologii identyfikujemy np. internautów odwiedzających serwis
Play.pl, a następnie wyświetlamy mu na innych stronach
internetowych przez nich odwiedzanych spersonalizowane bannery,
z reklamą tych produktów z oferty operatora, które wcześniej oglądali.
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OMG jest liderem w generowaniu sprzedaży dla
finansów na rynku brytyjskim (4 największe
banki na wyłączność), stąd wykorzystujemy
rozwiązania sprawdzające się właśnie na tym
rynku (m.in. Reward Marketing i remarketing na
poziomie wypełniania wniosku).
OMG pracuje nad dwoma nowymi narzędziami.
Pierwsze z nich to technologia umożliwiająca
emisję widżetów reklamowych w zależności od
kontekstu witryny. Drugie to porównywarki
produktów finansowych, które serwisy należące
do sieci będą mogły zamieszczać na swoich
stronach.
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Obecnie rozwijamy naszą funkcjonalność Super Fast Payment,
która ma na celu przyspieszyć płatności do wydawców, a co za tym
idzie bardziej zaangażować ich w promocję danych produktów. Dla
reklamodawców istotna unikalna funkcjonalność, wkrótce
dostępna w naszym Programie, to tzw. „Brand Monitoring”, czyli
możliwość śledzenia czy wydawcy (również z innych Programów)
generują transakcje poprzez wykorzystanie zakazanych słów
brandowych w wyszukiwarkach.

Justyna Spytek
prezes zarządu
TradeTracker Poland
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KANTORY INTERNETOWE.
FENOMEN Z PERSPEKTYWAMI?

Niskie spready, szybkość i łatwość przeprowadzenia transakcji, możliwość automatycznego
i korzystnego spłacenia rat kredytu – te cechy przesądzają o rosnącej popularności kantorów
internetowych. Warto z nich korzystać, zwracając jednak wcześniej uwagę na ważne kwestie,
związane z bezpieczeństwem.

W sieci szybko powstają nowe kantory – można
się ich już doliczyć ponad dwudziestu. Przy
czym silna konkurencja niewątpliwie sprzyja
osobom, które chcą korzystnie wymienić
walutę. Kantory internetowe oferują niskie marże
i coraz bardziej zaawansowane usługi. Oprócz
zwykłej wymiany walut, często umożliwiają
również automatyczną spłatę rat kredytowych,
wymianę pieniędzy w terminie lub o kursie
określonym wcześniej przez klienta, a także
przesłanie waluty na rachunki zagraniczne.
Generalnie kantory internetowe można podzielić
na trzy podstawowe grupy. Pierwszą stanowią
podmioty działające podobnie do tych
tradycyjnych, z tym że zostały przeniesione do
internetu. Często zresztą, oprócz internetowej
platformy posiadają również placówki tradycyjne.
Zaliczają się do nich m.in. Internetowykantor.pl,
Cinkciarz.pl, E-kantorwalutowy.pl, Kantoria.com,
Kantor.aliorbank.pl (ten ostatni jest jednak dość
nietypowy, bo został utworzony niedawno przez
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Alior Bank). Kolejne oferują możliwość wymiany
waluty pomiędzy użytkownikami – przykładowo
Walutomat.pl i Walutobox.pl. Ostatnie oferują
grupowe zakupu waluty na rynku
międzybankowym – korzystają one z prostej
zasady, że kupując coś hurtowo (w tym
przypadku walutę), uzyskuje się lepszą cenę.
Kumulują więc wpłaty klientów i uzyskują dobry
kurs wymiany. Za przykład może posłużyć
Ratomat.pl.

Trudna sytuacja na rynku
I chociaż wydawałoby się, że rynek kantorów
internetowych dynamicznie się rozwija i jest
w bardzo dobrej sytuacji, to jednak sprawy są
nieco bardziej skomplikowane.
– Internetowe kantory oferują bardzo niskie
marże, żeby móc konkurować z bankami. Przy
takich marżach muszą mieć dziesiątki tysięcy
klientów i duże obroty, żeby osiągnąć rentowność.

Jednak często nie może się tym pochwalić, gdyż
wymaga to ogromnych nakładów na marketing
i rozwój technologiczny systemu. Naturalną
konsekwencją jest to, że większość z tych
podmiotów upadnie albo będzie działać na
granicy opłacalności – mówi Łukasz Olek,
właściciel Internetowykantor.pl.
Przedstawiciele kantorów internetowych zgodnie
przekonują, że wydatki związane z założeniem
i utrzymaniem kantoru internetowego są ogromne.
– Należy się liczyć z zaangażowaniem
poważnego kapitału, aby zainwestować w waluty,
które będziemy oferować. Inwestycja
w bezpieczny i wydajny system transakcyjny
pochłonie co najmniej kilkadziesiąt tysięcy
złotych. Do tego dochodzi utrzymanie wielu
rachunków bankowych, koszty obsługi klienta,
a także promocji. To wszystko wymaga sporych
środków i dla nowo startujących przedsiębiorców
jest poważnym wyzwaniem – mówi Łukasz
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Kołodziejski, project manager w IAP SA,
zarządzający serwisem e-KantorWalutowy.pl.
– Koszt inwestycji w kantor internetowy jest
uzależniony od jakości systemu informatycznego,
wykorzystywanego do obsługi klientów. Budowa
prostego systemu kosztuje kilkadziesiąt tysięcy
złotych. Zaś implementacja rozbudowanych
funkcjonalności, z dużym stopniem automatyzacji
procesów wymiany walut oraz wysokimi
standardami bezpieczeństwa, pochłonie nawet
kilkaset tysięcy złotych. Kolejnym istotnym
kosztem inwestycji, poza budową systemu
informatycznego, jest konieczność posiadania
własnych kapitałów do obsługi transakcji. Im
większa liczba banków, w których serwis posiada
rachunki, oraz im szerszy jest zakres
obsługiwanych walut, tym większe stają się
potrzeby kapitałowe do prowadzenia transakcji.
Tu także niezbędnych jest kilkaset tysięcy złotych
– dodaje Grzegorz Radzikowski, prezes TopFX.pl.

Łukasz Olek
właściciel
Internetowykantor.pl

Kantor internetowy, jako dobry sposób na tanią walutę, zdobywa
coraz większą popularność wśród klientów. To praktyczne
rozwiązanie kusi też wielu startujących przedsiębiorców, często
współfinansowanych przez różne środki pomocowe. To niełatwy
biznes, przede wszystkim za sprawą niskich marż. W końcu celem
jest tu tania waluta. Prowadzenie kantoru internetowego wymaga
zręczności w dobrym oszacowaniu kosztów. Z pewnością część
graczy zostanie z czasem zweryfikowana przez mechanizmy
rynkowe.

Warto korzystać, byle rozważnie
Pomimo tego, kantory internetowe oferują dużo
bardziej korzystne kursy wymiany walut niż
banki, a do tego są wygodnie i szybko
przeprowadza się w nich transakcje, warto więc
z nich korzystać, zwłaszcza gdy ma się
zaciągnięty kredyt hipoteczny w walucie obcej.
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Podstawową usługą oferowaną przez kantory internetowe jest
wymiana waluty – ważne jest żeby nastąpiła błyskawicznie.
Popularna jest także automatyczna spłata rat kredytowych – klienci
posiadający kredyty w walutach obcych mogą ustawić taki
mechanizm np. na dwanaście miesięcy do przodu, deklarując stałe
zlecenie. Myślę, że rynek wymiany walut w internecie daje bardzo
duże możliwości rozwoju, ponieważ rośnie świadomość korzyści
uzyskiwanej przez użytkowników. Klienci chcą wymienić walutę
w kantorach internetowych z różnych powodów. Ale zasadnicze
zalety są wspólne: atrakcyjny kurs, bezpieczeństwo oraz szybkość
transakcji.

Łukasz Kołodziejski

project manager w IAP SA, zarządzający
serwisem e-KantorWalutowy.pl
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– Kredyty te warto spłacać w oryginalnej walucie.
Tymczasem spośród osób, które je zaciągnęły,
tylko około 25 procent kupuje walutę obcą.
Kantory internetowe dobrze się też sprawdzają
w przypadku kupowania walut na wyjazdy
zagraniczne – mówi Paweł Majtkowski, główny
analityk w Expander Advisors.
– Naszymi klientami są ci wszyscy, którzy
potrzebują tanio kupić walutę obcą, a cenią
sobie czas i komfort wynikający z zakupów
w internecie. Są wśród nich osoby spłacające
kredyty w euro czy frankach, ale także
prowadzące działalność gospodarczą,
przedsiębiorcy i osoby pracujące zagranicą
– dodaje Łukasz Kołodziejski.
Przy czym wiele osób, potencjalnych klientów
kantorów internetowych, nie zna jeszcze tego
zjawiska – niewątpliwie istnieje wiec duży
potencjał do rozwoju tego rynku. TNS Pentor
przeprowadził w kwietniu 2012 r. badania dla
Internetowykantor.pl na próbie 400 respondentów
rekrutujących się spośród przedsiębiorców
i kredytobiorców wymieniających walutę. Jedynie
30% przebadanych kredytobiorców i 42%
przedstawicieli firm wykazało się znajomością
kategorii, przy czym spontaniczna znajomość
kantorów internetowych (bez użycia kafeterii)
była dużo niższa.
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Grzegorz Radzikowski

Rynek internetowej wymiany walut jest w fazie początkowej, ale już
stał się bardzo konkurencyjny. Na polskim rynku funkcjonuje ponad
dwadzieścia kantorów internetowych. Niektóre z nich oferują
zaawansowane usługi wymiany walut, zaś inne to serwisy, które
poprzez witrynę internetową rozszerzyły swoją klasyczną wymianę
walut. Wiele kantorów internetowych próbując zdobywać udziały
w rynku, wymienia waluty przy bardzo niskich spreadach, nie
pokrywając przy tym kosztów swojego funkcjonowania. Taka
strategia może być krótkotrwała i w konsekwencji będzie prowadziła
do konsolidacji rynku i/lub wycofania się mniejszych kantorów
internetowych na rzecz 4-5 dominujących podmiotów.

prezes
TopFX.pl

– Badania te potwierdzają, że wiedza
o funkcjonowaniu kantorów internetowych
i korzyściach z tego płynących jest wciąż niska.
Ale nowych klientów wciąż przybywa. Kursy, jakie
może im zaoferować kantor internetowy, są
z reguły korzystniejsze niż te wynegocjowane
nawet indywidualnie w bankach – mówi
Łukasz Olek.
Jednak przed zarejestrowaniem się w danym
kantorze internetowym, koniecznie należy
rozważyć wszelkie kwestie związane
z bezpieczeństwem.

– Generalnie idea kantorów internetowych bardzo
mi się podoba. Mam tylko pewne wątpliwości
jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, dlatego że kantory
internetowe są nieuregulowaną sferą naszego
rynku finansowego. Praktycznie wszystkie są
rejestrowane jako standardowe kantory, więc
głównymi wymogami jakie są im stawiane, to
niekaralność właściciela i osób zatrudnionych.
Nie istnieją wymogi kapitałowe wobec takich
podmiotów. W zwykłym kantorze pieniądze
wymieniane są z ręki do ręki, natychmiastowo.
W kantorze internetowym jest inaczej, pieniądze
przez jakiś czas znajdują się na jego koncie.
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Z jednej strony mamy wielką wygodę, jaką daje
kantor, z drugiej – pewne obawy odnośnie
bezpieczeństwa. Każdy musi rozważyć jeden
i drugi element – twierdzi Paweł Majtkowski.
Dlatego wybierając kantor internetowy, należy
zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii.
– Ważne jest, żeby procedura wymiany pieniędzy
przebiegała szybko. Im krócej kantor będzie
przechowywał pieniądze, tym mniejsze ryzyko.
Warto również sprawdzić dokładnie jaki podmiot
prowadzi dany kantor, a także opinie o nim
w internecie. Niektóre kantory informują, że są
audytowane przez zewnętrzne instytucje i to też
można wziąć pod uwagę, jako element, który
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zwiększa wiarygodność danego kantoru. Jednak
należy też pamiętać, że często te gwarancje mają
charakter czysto komercyjny. Dość trudno sobie
wyobrazić, żeby jakaś firma na bieżąco, każdego
dnia kontrolowała to, co dzieje się w kantorze
internetowym – mówi Paweł Majtkowski.
Warto korzystać z kantorów internetowych, jednak
należy wybierać te sprawdzone, które oferują
większy stopień bezpieczeństwa. Dotychczas nie
pojawiły się doniesienia o poważnych
nieprawidłowościach w funkcjonowaniu kantorów
w sieci, ale brak odpowiednich regulacji prawnych
sprawia, że może dobrze być nawet przesadnie
ostrożnym.
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KAMPANIE INSTYTUCJI FINANSOWYCH.
NAWET STATECZNA MARKA MOŻE MIEĆ
CIEKAWĄ KREACJĘ

Raczkują w mobile, ale widzą w nim przyszłość. Wciąż na własnych błędach uczą się,
czym są social media . Jak banki i ubezpieczyciele budują swój wizerunek w sieci?
Najważniejszy pierwszy krok
Tworzenie kampanii dla instytucji finansowych na
pozór może wydawać się banalnie proste, ale
okazuje się, że najgorsze w skutkach błędy można
popełnić już na samym początku. Ile produktów,
tyle grup docelowych. Zresztą pod uwagę trzeba
wziąć też rodzaj instytucji. W grę wchodzą banki,
firmy ubezpieczeniowe, brokerzy finansowi czy też
inne instytucje udzielające pożyczek.
- Co więcej, grupy celowe różnią się również
w ramach samego produktu. Dla konta osobistego
grupa celowa może być definiowana szeroko jak
np. osoby w wieku 18+, albo wąsko, uwzględniać
dodatkowo dochody, wykonywany zawód - jeśli
konto jest dedykowane przykładowo wolnym
zawodom. Do tego dochodzi cala gama
produktów skierowanych do firm gdzie grupy
docelowe określane są w zależności od wielkości
przedsiębiorstwa – mówi Agnieszka Lizoń,
interactive media manager domu mediowego
PanMedia Western.
Produkty finansowe są więc często kierowane do
radykalnie różniących się od siebie osób, nie
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mających ze sobą nic wspólnego. Inni klienci
będą odbiorcami oferty pożyczek „chwilówek”,
inni bankowości dla firm lub usług private
bankingu.
- Każdy marketer wypuszczający swój produkt
na rynek musi odpowiedzieć sobie na pytanie,
czy może pozwolić na ryzyko pomyłki i wyboru
złej grupy celowej – mówi Michał Tober,
prezes zarządu domu mediowego MasterMind.
- Jak ograniczyć ryzyko związane z pomyłką?
Moim zdaniem najbezpieczniej jest powierzyć
to zadanie profesjonalistom. Określenie grupy
celowej to oczywiście proces, w którym bierze
się pod uwagę wyniki pracy wielu specjalistów:
z dział marketingu klienta, z domu mediowego,
agencji reklamowej itp. Bierze się też
oczywiście pod uwagę wyniki badań, intuicję
i doświadczenie osób uczestniczących
w procesie. Właściwy wybór grupy celowej,
a następnie poprawne wykorzystanie procesów
i narzędzi optymalizujących dotarcie do tej
grupy w mojej opinii radykalnie zwiększają
szanse na sukces na rynku, ale wszystkie te
działania powinny być realizowane przez
profesjonalistów z domu mediowego.

Ile to kosztuje?
Budżet kampanii zależy od celów, jakie ma
zrealizować (kampania wizerunkowa, traffickowa,
sprzedażowa), długości jej trwania,
wykorzystanych narzędzi (klasyczny display,
video, sponsoringi, SEM, działania
efektywnościowe, social media, itp.), ale także
zasięgu oraz częstotliwości jakie pragniemy
uzyskać.
- Zasięgowa kampania dla produktów
masowych, na przykład kredytu gotówkowego
w dużych mediach, pozwalająca na zbudowanie
efektywnej częstotliwości komunikacji - to koszt
rzędu kilkuset tysięcy złotych. Średnie CPM-y
w zależności od placementu i narzędzi wahają
się od kilku do kilkunastu złotych – wymienia
Łucja Gdala, co-managing director domu
mediowego Codemedia.
Na ostateczną wysokość budżetu kampanii
on-line wpłynie także to, jaką rolę internet będzie
pełnił w media-miksie. - Czy będzie medium
wiodącym, czy też uzupełniającym. Istotne jest
też, czy kampania ma charakter jednorazowy czy
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też ciągły. W przypadku kampanii internetowych
realizowanych dla naszych klientów finansowych,
udział on-line wynosi około 15-20 procent całości
budżetu. Realizujemy jednak również kampanie,
których budżet jest w 100 procent alokowany
w internecie – mówi Marek Fordoński, head of
client service domu mediowego PanMedia
Western.

Czy warto jest kupować tanio rzeczy, które są niskiej jakości i nie dają
pewności, że będziemy usatysfakcjonowani? Czy warto jest
inwestować w reklamę, w mediach innowacyjnych, gdzie koszty
bywają wysokie, ale dzięki temu można budować nowoczesny
wizerunek marki? Czy lepiej przeprowadzić małą kampanię
w telewizji, czy może lepiej szeroką akcję w internecie, gdzie koszty
końcowe będą podobne? Czy lepiej wyemitować jeden spot
w ogólnopolskiej stacji radiowej czy 30 spotów w stacjach lokalnych
(zasięg może być identyczny)?

Banki to nuda? Niekoniecznie
Kampanie dla instytucji finansowych kojarzą się
ze sztampową kreacją. Zwykle brakuje na nie
świeżych pomysłów, nie zawsze też
niestandardowe kanały dotarcia z przekazem
reklamowym odpowiadają bankom i podobnym
podmiotom, dla których ważne jest budowanie
zaufania – to w końcu, poza dobrą ofertą,
najbardziej przyciąga klientów. Czasami jednak
udaje się marketerom wyjść poza sztywne ramy
bankowej sztampy.
- Z jednej strony banki słusznie kojarzą się
z nudą. Pieniądze to nie jest powód do żartów,
banki to instytucje zaufania publicznego, a my,
Polacy, nie ufamy żartownisiom – wyjaśnia
Przemysław Fura, interactive director w Open and
jest najlepsza. Przyzwyczajeni jesteśmy, że
internet to głównie medium informacji. Jako klient
banku liczę na to, że zarówno strony banku, jak
również ich profile społecznościowe, przede
wszystkim będą spełniać funkcje użytkowe,
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Michał Tober

prezes zarządu domu mediowego
MasterMind:

Oczywiście, można wszystko przeliczyć według kosztów dotarcia do
grupy celowej (CPP), zbudowanego zasięgu (liczba GRP) czy
częstotliwości itp., ale kryterium ilościowe nie jest jedynym, jakie
trzeba wziąć pod uwagę. Należy analizować przypadek po
przypadku. Kampania musi przede wszystkim spełniać cele, które się
przed nią stawia i to jest podstawowe kryterium, jakim powinniśmy
się kierować w określaniu budżetów. Tu pojawia się oczywiście
zadanie dla domu mediowego, który na podstawie badań rynku,
wiedzy o mechanizmach działania, doświadczenia w planowaniu
i zakupie mediów, pomaga zoptymalizować media plan, narzędzia
i tak dobrać kanały, aby najsensowniej i najefektywniej spożytkować
pieniądze przeznaczone na reklamę. Po takiej optymalizacji często
okazuje się, że budżet, mimo że ograniczony, wcale nie jest zbyt mały,
aby osiągać założone cele. A jeśli budżet na kampanię jest
nieograniczony, to tym bardziej należy przeprowadzać taką
optymalizację, bo kto lubi wyrzucać w błoto swoje pieniądze?

a dopiero w drugiej, czy nawet trzeciej kolejności,
funkcje rozrywkowe.
Przykładem kampanii marki, która wychodzi
poza konserwatywne ramy, ale wciąż nie popada

w „żartownisiowy” ton jest kampania konta Alior
Sync. Instytucji, która kojarzyła się bardzo
statecznie, udało się zbudować obraz
dynamicznego banku, który potrafi odpowiadać
na potrzeby młodych osób.
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- Głównie dzięki systemowi nagradzania gotówką
za nakłonienie znajomych na założenie konta
w Alior Sync. Przekaz podkreślał, że to pierwszy
bank nowej generacji, postacie kampanii to
młodzi, będący non stop online ludzie. Pojawiał
się także ciekawy bohater kampanii. Ninja
symbolizował klientów, za którymi trudno
nadążyć i dlatego wybierają usługi elektronicznej
bankowości – wyjaśnia Witold Kempa, prezes
agencji komunikacji marketingowej Netizens
Peppermint.
Na niestandardowy przekaz zdecydował się też
bank ING. Najpierw w tradycyjnych mediach:
wykorzystując motywy kojarzące się politycznie
(spot z orędziem) czy z filmami Marka Koterskiego
– okazało się to bardzo zyskowne dla marki.
Potem w social media.

Jako przykład mogę podać przeprowadzoną kilka tygodni temu
w sieci Mobilvi kampanię dla Samsunga. Wspierała ona akcję
olimpijską "Samsung Hope Relay”. Celem kampanii była promocja
aplikacji zliczającej kilometry przebiegnięte, przejechane rowerem
lub na rolkach itp. - i przeliczającej je na wsparcie finansowe dla
fundacji SOS Wioski Dziecięce. Sam pomysł był więc bardzo
interesujący, towarzyszyły mu także ciekawe kreacje olimpijskie,
wspierające się m.in. wizerunkiem Davida Beckhama. Wszystko to
sprawiło, że kampania na pewno nie była nudna, a akcja cieszyła się
dużym powodzeniem.

Tomasz Samul
prezes zarządu Mobilvi
członek zarządu Novem

Ciekawa kreacja to nie tylko żart. Świetnie to widać na przykładzie
strony www Idea Banku. Ciekawy design, odważny format strony
- zupełnie inne niż u konkurencji. Brawo! Komunikacja na
Facebooku jest przedłużeniem strony www. Trudno nie zauważyć,
że Idea Bank błyszczy w social mediach na tle konkurencji. Według
raportu sotrendera za miesiąc lipiec, Fan Page Idea Banku ma
największy procent zaangażowanych fanów (12 procent, gdy strony
banków mają średnio 3-4 procent zaangażowanych fanów, to
prawdziwy nokaut). A przecież w social mediach o to właśnie chodzi,
aby zaangażować fanów.

- Chodzi o WiFi Express, pierwszy serial
reklamowy z rozwijającymi się spójnymi wątkami,
charakterystycznymi bohaterami i angażującymi
fanów niesztampowymi konkursami – mówi
Witold Kempa.
Ekspert przypomina też nowatorski sposób
reklamy, jaki w pewnym momencie stosował
mBank, wprowadzając produkty dla młodzieży.
- Wykorzystał ePuls (dla tych którzy nie pamiętają
- serwis społecznościowy dla nastolatków)
i swojego trendsettera, którego wykreował do
przekazania społeczności informacji o zaletach

Raport interaktywnie.com - finanse w internecie

Przemysław Fura
nteractive director
Open and Partners
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produktu i pozyskania pierwszych użytkowników,
tudzież uruchomienia buzz – opowiada Kempa.

Finanse są mało sexy, a co gorsza jako branża wiodąca pod
względem wydatków reklamowych w Internecie tworzą jeden z
największych clutterów w polskiej sieci. Użytkownicy na forach
najczęściej wskazują właśnie reklamy banków i proszków do prania
jako te, które irytują najbardziej. Dlatego należy wyróżnić
niestandardowe działania reklamowe, docenione również przez
użytkowników jak np.

Banki w urządzeniach mobilnych
- Polacy coraz chętniej korzystają z internetu
mobilnego. Trend ten (choć wyczekiwany już od
kilku lat przez branżę reklamową) sprawił ze 2012
to pierwszy rok, w którym mobile rzeczywiście
zyskuje na znaczeniu. Ma on również
odzwierciedlenie w media planach
reklamodawców, którzy na reklamę mobilną
przeznaczają coraz większe budżety. Ciągle
ciężko jednak powiedzieć, że wykorzystywanie
reklamy mobilnej stało się standardem – mówi
Agnieszka Lizoń.
Klienci finansowi również coraz częściej próbują
kampanii mobilnych, jednak to dopiero pierwsze
kroki. Wciąż nie jest to powszechny standard.
W niedalekiej przyszłości można śmiało stawiać
na to, że instytucje zaczną masowo
dostosowywać interfejsy swoich stron do
urządzeń mobilnych. W ostatnich miesiącach
kilka liczących się banków wprowadziło do
swego portfolio odpowiednik mobilnej placówki
i chwaliło się tym w kampaniach reklamowych.
- Branża finansowa jest jednym z najbardziej
aktywnych sektorów w reklamie mobilnej, co
można zaobserwować na przykładach
wszystkich kampanii, które zostały
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Agnieszka Lizoń

interactive media manager
dom mediowy PanMedia Western

kampanię PZU „Uważaj na atrapy” na potrzeby której stworzono
interaktywną grę na serwisie YouTube;
aplikację mobilną dla kibiców, którą ING Bank stworzył
wykorzystując kontekst mistrzostw EURO 2012, wpisującą się
w strategię banku „Internetowi mają lepiej”. (Aplikacja w czerwcu
była na pierwszym miejscu wśród najlepszych bezpłatnych
aplikacji pobieranych z Google Play.
Co więcej należy pamiętać że kampania w mediach online to nie
jedyne miejsce, w którym można dotrzeć do Internautów, przykładem
takiego nowatorskiego myślenia jest przeprowadzona wiosną br.
kampania „WiFi Express” ING, w której Bank promując konto
osobiste zainstalował darmowe wifi w prawie 100 autobusach
komunikacji miejskiej w całej Polsce, co spotkało się z uznaniem
podróżujących Internautów.

przeprowadzone w tym roku – zauważa Michał
Tober. - Oczywiście, wśród reklamodawców
większość stanowili ci, którzy komunikowali się
z grupami postrzeganymi jako bogatsze (używanie
smatrfona lub tabletu to jeden ze wskaźników
zamożności). Gdy jednak porówna się możliwości

kanału mobilnego z możliwościami tradycyjnej
reklamy internetowej, to naturalnie widać, że cały
czas stanowią one zaledwie ułamek udziału
w rynku. Wierzę jednak, że wraz ze wzrostem
liczby użytkowników smartfonów i tabletów
znaczenie kanału będzie rosło.
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Mobile to dla kampanii klientów finansowych
duże pole do popisu. Taka reklama , dzięki
znikomej inwazyjności i z reguły pozytywnemu
odbiorowi, kanał ten cieszy się coraz większym
powodzeniem, wychodząc naprzeciw
wymaganiom użytkowników, którzy chce
otrzymywać informacje „tu i teraz”, nie czekając
z działaniem.

- Instytucje finansowe w social mediach skupiają
się na swoich oficjalnych profilach. A oficjalny
profil instytucji działającej w konserwatywnej
branży nie może być zbyt intrygujący dla
użytkowników. Dlatego te profile są dość podobne
do siebie – tłumaczy prawidłowość Roman
Jędrkowiak, CEO agencji marketingowej ADHD
Warsaw.

- Mobile daje nowe, nieznane w tzw. dużym
internecie możliwości reakcji odbiorcy na
komunikat reklamowy. Mam na myśli na przykład
mechanizm click2call - jeśli instytucja finansowa
prowadzi sprzedaż swoich produktów przez call
center, to można wykorzystać fakt, że nośnikiem
reklamy jest telefon i za pomocą jednego
kliknięcia - ze strony docelowej lub nawet
z poziomu samej reklamy - połączyć się z Call
Center reklamodawcy – mówi Tomasz Samul,
prezes zarządu Mobilvi i członek zarządu Novem.

Social Media?
Banki ciągle się uczą

Dla tych instytucji social media to platforma
w zasadzie wyłącznie wizerunkowa. - Internauci
wchodzą tam wyłącznie po rozrywkę, stąd brak
przełożenia bezpośredniego na sprzedaż
– zauważa Łucja Gdala. - Dlatego branża
finansowa stosunkowo rzadko korzysta z tej
platformy w swoich kampaniach reklamowych.
Prowadzenie profilu na Facebooku skupia się
przede wszystkim na szybkim informowaniu
i reagowaniu. Z reguły instytucjom wychodzi to
bardzo sprawnie i unikają spektakularnych
wpadek, ale czasami okazuje się, że firma
oddelegowała do prowadzenia fanpage’a
niewłaściwą osobę.

Media społecznościowe w kampaniach instytucji
finansowych nie odgrywają szczególnie wielkiej
rolo. Do momentu, gdy przytrafi się kryzys.
Można zaryzykować twierdzenie, że banki nie
doceniły do tej pory potęgi Facebooka.
Poczynając od, będącego dominującą regułą,
braku wyrazistego pomysłu na prowadzenie
fanpage’y.

- Pamiętam jedną drobną wpadkę Kredyt Banku.
W 2011 roku internet obiegł screen, pokazujący
jak ktoś z sieci banku próbuje w dość prymitywny
sposób uprawiać marketing „partyzancki” – mówi
Przemysław Fura. - Kredyt Bank wybrnął z tego
obronną ręką informując, że był to jednostkowy
incydent, samowolny wybryk jednego
pracownika. Pokazuje to również jak ważne jest
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przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie
komunikacji w social mediach. Nawet jeden
człowiek może wywołać kryzys. Chwila nieuwagi
i informacja z szybkością błyskawicy przemierza
świat. Niech za przestrogę posłużą case’y Orange
(słynny już wpis „Czym zaskoczył Cię ostatnio
Orange?”, z paroma tysiącami negatywnych opinii
w odpowiedzi), czy case Wedla i ich kancelarii
prawnej, która wysłała ostrzeżenie do blogerki
zajmującej się przepisami na ciasta, ponieważ
w tytule jednego z przepisów wpisała nazwę
znanego produktu firmy Wedel, bez dodania
symbolu, który jednoznacznie pokazuje, że jest to
zastrzeżony znak towarowy .
Poza tym banki są szczególnie podatne na
kryzysy komunikacyjne w trakcie trwania awarii.
Tych było sporo w ostatnim roku. W takiej sytuacji
instytucja może być bardziej niż pewna, że fapage
zaleją skargi i pytania. Dlatego zespół zajmujący
się obsługą Facebooka powinien być na to
szczególnie przygotowany.
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Interaktywnie.com to specjalistyczny magazyn dla wszystkich pracujących w branży internetowej oraz tych, którzy się nią
pasjonują. Serwis zintegrował także społeczność – klika tysięcy osób, które wymieniają się tu doświadczeniami, doradzają
sobie, piszą blogi, rozmawiają o najnowszych rozwiązaniach.
Interaktywnie.com istnieje od 2006 roku, na początku był branżowym blogiem. W ciągu trzech pierwszych lat znacząco poszerzył się zarówno zakres tematyczny jaki i liczba
autorów, którzy w nim publikują. Zostało to docenione przez jury WebstarFestival i uhonorowane statuetką Webstara Akademii Internetu. Oprócz tego wortal jest laureatem Grand
Webstara 2008 dla strony roku.
Dziś Interaktywnie.com to nowoczesne internetowe medium tematyczne z codziennie nowymi newsami z rynku polskiego i międzynarodowego, artykułami, wywiadami oraz
omówieniami najciekawszych stron internetowych.
Jego redakcja przygotowuje też cykliczne, obszerne raporty branżowe, dystrybuowane do najlepszej grupy odbiorców. Wśród nich są specjaliści zarejestrowani w Interaktywnie.com. Są to szczegółowe opracowania dotyczące poszczególnych segmentów rynku internetowegoi zmian, które na nim zachodzą.
Raporty promowane są także każdorazowo tuż po publikacji w największym polskim portalu finansowym – Money.pl. Od stycznia 2009 Interaktywnie.com jest bowiem częścią
Grupy Kapitałowej Money.pl.
Więcej raportów: http://interaktywnie.com/biznes/raporty
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