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Napriek tomu mnohé banky zápasia s ťažkos-

ťami, ako efektívne zoskupiť zákazníkov. Nema-

jú dostatok schopností tvoriť čiastkové analýzy,

ktoré sú potrebné pri veľkom objeme denne

zbieraných zákazníckych údajov. Táto segmen-

tácia sa obmedzuje na zoskupenie zákazníkov

podľa jednoduchých demografických údajov

alebo podľa základných informácií o účtoch. 

Táto jednoduchá segmentácia však neposkytuje

potrebný pohľad na súčasné potreby zákazníka,

jeho správanie a pravdepodobné budúce fi-

nančné potreby. Mnohé banky nemajú schopnosť

sledovať zmeny v segmentácii zákazníka – naprí-

klad zmeny potrieb zákazníkov v jednotlivých fá-

zach života alebo zmeny spotrebiteľských ná-

vykov – takže nemajú žiadne riešenie, ako dlho-

dobo zhodnotiť svoje marketingové úsilie.

Bez presnej a verifikovanej segmentácie zákaz-

níkov na základe správania a potrieb, nemôžu tí,

ktorí rozhodujú, získať potrebné údaje, aby vytvo-

rili a uskutočnili stratégie na zlepšenie zákaz-

níckej ziskovosti a efektívnosti marketingových

kampaní. Segmentácia má význam vtedy, keď sa

zákazníci rozdeľujú podľa špecifických údajov,

ako sú: ich správanie, kredibilita, jednotlivé fázy

života, životný štýl, krížový predaj, možná strata

zákazníka, ziskovosť, demografické alebo aké-

koľvek iné dôležité znaky, ktoré poskytujú rieše-

nia zákazníckej databázy.

KVALITNEJŠÍ MARKETING 

SAS Customer Segmentation for Banking využíva

svoje skúsenosti pri budovaní dátových skladov a

tvorbe analýz na vytvorenie prehľadnejšej a pres-

nejšej segmentácie založenej na modeli sku-

točného správania sa zákazníka ako aj na

prognózach. Toto riešenie ponúka schopnosť vy-

tvoriť lepšiu ponuku produktov, zlepšiť zákaz-

nícku komunikáciu a rozvíjať služby, čo vedie k zní-

ženiu marketingových výdavkov a k zvýšeniu

lojálnosti zákazníkov ako aj k väčšej ziskovosti,

návratnosti investovaného kapitálu a zvýšeniu

ceny podielov akcionárov.

SAS Customer Segmentation for Banking môže

zoskupiť zákazníkov podľa veľkého množstva

rozličných údajov zozbieraných v rámci celého

podniku, a to vrátane demografických, geogra-

fických, subjektívnych, ako aj tých, ktoré sa týkajú

správania a ziskovosti. Riešenie môže navyše na-

črtnúť informácie vychádzajúce z analytických

aplikácií slúžiacich na vytvorenie vysoko pres-

ných súborov, ktoré odrážajú ukazovatele, ako

krížový a navyšovací predaj a pravdepodobnosť

úbytku.

Takéto detailné členenie umožňuje bankám zvo-

liť vhodný marketing, poskytovať služby a pre-

dajné stratégie zamerané na odlišné členenie,

zamerať sa na zlepšenie schopnosti reagovať

pružne, na mieru reakcie, stabilizáciu zákazníkov,

ako aj na celkovú obchodnú výkonnosť a zisko-

vosť.

SEGMENTÁCIA KLIENTOV ČESKEJ 

SPORITEĽNE

Česká sporiteľňa je najväčšou maloobchodnou

bankou v Českej republike. Má viac ako 5 milió-

nov zákazníkov a korene jej vzniku siahajú až do

roku 1825. Česká sporiteľňa sa teraz zameriava

na zlepšenie ponuky svojich produktov pre indi-

viduálnych klientov. Aby to dokázala, pustila sa

s väčšou dôkladnosťou do projektu segmentácie

svojej klientskej základne, pričom využila údaje

o vlastníctve a demografické údaje a spojila ich

s údajmi o používaní bankových produktov a slu-

žieb.

„Skúmanie našich údajov o zákazníkoch nám

umožňuje založiť segmentáciu na našich vlast-

ných klientoch, preto sa nemusíme orientovať na

celý trh. Možno to uskutočniť len preto, lebo máme

veľa informácií v našich dátových skladoch a ope-

račných systémoch,“ povedal Petr Ptáčník, Data

Mining Project Manager v Českej sporiteľni. 

Bankoví obchodní a marketingoví experti to vy-

jadrili jasne, keď vyhlásili, že „presná segmentá-

cia klientov bude tvoriť základ pre ďalší rozvoj zá-

kazníckeho a produktového manažmentu.“ Na-

vyše, Česká sporiteľňa chcela spravovať zákaz-

níkov ako jednotlivcov a tak maximalizovať ich

hodnotu..

ÚROVNE LOJÁLNOSTI

Tím odborníkov stanovil sedem úrovní lojálnosti

na „stredne viazaných klientov“ s dvoma účtami,

z ktorých jeden musí byť starší ako päť rokov, až

po „silne viazaných klientov“ s najmenej tromi

účtami.

„Jedným z najužitočnejších zistení bolo jedno-

duchá segmentácia na zákazníkov s vkladmi a na

zákazníkov s pôžičkami, keď sme rátali čistý zo-

statok účtu tak, že sme odrátali celkové úvery od

celkových vkladov,“ povedal Ptáčník. „Bolo to

užitočné, pretože nám to umožnilo identifikovať

zákazníkov s vysokými vkladmi, ktorých sme oz-

načili ako 'investori', a tých, ktorí sú zadlžení.

Obe tieto skupiny sú pre banku dôležité. Skupina

zákazníkov s vysokým prijímom tvorí len malú

skupinu zákazníkov. Naopak tí, ktorí majú

nulový alebo malý zostatok tvoria veľkú skupinu

zákazníkov. Tento pomer je teda priamo úmerný

príjmu.“

Určujúcim činiteľom hodnoty pre banku môže byť

napríklad: investor je klient s vysokým zostat-

kom bez ohľadu na vek či príjem. „Veríme, že

sme vytvorili viacero skupín zákazníkov, s kto-

rými je predajný a marketingový tím spokojný,“

Pochopenie potrieb zákazníka je dnes pre banky dôležitejšie ako kedykoľvek

predtým a je nevyhnutné na úspešné aplikovanie marketingových stratégií,

ako aj na získavanie nových zákazníkov. Skutočné pochopenie potrieb

zákazníkov si vyžaduje schopnosť zoskupiť zákazníkov podľa podobného

správania a potenciálnej ziskovosti.

www.sas.com/slovakia

Ivo Petrenčík
ivo.petrencik@svk.sas.com 

Ponúkate vašim klientom 
èo od vás oèakávajú?



hovorí Spousta. „Kolega z marketingu sa opýtal,

prečo je to také jednoduché, a tým vlastne potvrdil

správnosť nášho prístupu. Toto skúmanie nám

umožňuje venovať sa zákazníkom na individuál-

nej báze,“ hovorí Spousta.

Pracovníci oddelenia hĺbkovej analýzy údajov

(Data Miners) už analyzovali nákupné modely 

v rámci každej časti, čím umožnia obchodníkom

predpokladať, kto si kúpi ich produkty a oriento-

vať na tomto základe marketingovú kampaň. „Pre-

diktívny modeling založený na členení nám poskyt-

ne rozhodujúcu výhodu na našom trhu,“ uzatvára

Ptáčník. 

KOMPLEXNEJŠÍ POHĽAD 

Originálne analytické schopnosti SAS-u pomá-

hajú lepšie pochopiť, aké ponuky majú zákazníci

dostať. Umožňujú prognózovať potenciálnu hod-

notu vášho marketingového úsilia, čo vám uľahčí

rozhodovanie. Jednoducho povedané, vaše mar-

ketingové programy budú ziskové ešte skôr, ako

do nich investujete.

So SAS Customer Intelligence sa kampane a pro-

gramy zavedené v rámci týchto riešení stanú

správnymi a trvalo efektívnymi. Vždy sa budú orien-

tovať na správnych zákazníkov a poskytovať im

primeranú ponuku.

Zvýšená efektivita, ktorú získate so SAS Customer

Intelligence vám zabezpečí, že zákazníci budú

spokojní s ponukou a budú mať dlhodobo dobré

skúsenosti vo všetkých smeroch. Budete mať schop-

nosť lepšie si určiť priority aj napriek obmedze-

nému počtu pracovníkov a rozpočtu.
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