BANK WARS
Σσεδιαζμόρ ενεπγειών Μάπκεηινγκ
ενόρ Τπαπεζικού Καηαζηήμαηορ
Σθνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα ελεκεξώζεη ηνπ ζπκκεηέρνληεο πσο
πινπνηείηαη κειέηε ζρεδηαζκνύ κάξθεηηλγθ ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ απνηειεί ην
ζηξαηεγηθό ζρέδην δξάζεο ηνπ. Η αλάιπζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ απνηύπσζε
ησλζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ηόζν ζην εζσηεξηθό ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζηνλ
άκεζν αληαγσληζκό ηεο πεξηνρήο όπνπ απηό απνηείλεηαη όζν θαη ζηελ απνηύπσζε
ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα ηα
εθαξκόζνπλ ζηελ πξάμε κέζα από ηελ άζθεζε ηνπο ζε έλα πξσηόηππν ζηξαηεγηθό
εθπαηδεπηηθό παηρλίδη (simulation game) Τν παηρλίδη "Bank Wars " πξόθεηηαη
γηα κηα εμνκνίσζε πνπ ζρεδηάζηεθε έηζη ώζηε λα πξνζθέξεη εκπεηξία ζε
ζπλζήθεο αληαγσληζκνύ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ
εξκελεία θαη ηελ αμηνιόγεζε θαηαζηάζεσλ
BANK WARS ll ©2017

1

Κοινό
Σηειέρε μονάδων «ππώηηρ
γπαμμήρ» Δηεπζπληέο Καηαζηεκάησλ,
Υπνδηεπζπληέο, RMs, Υπεύζπλνη
πξντόλησλ, Πξντζηάκελνη Υπεξεζηώλ
Δηθηύνπ πνπ επηζπκνύλ λα
παξαθνινπζήζνπλ έλα ζύληνκν,
πξαθηηθό θαη ρξήζηκν ζεκηλάξην κε ζέκα
ηελ απνδνηηθή θαη νξγαλσκέλε
αλάπηπμε εξγαζηώλ ζην Τξαπεδηθό
Καηάζηεκα κέζα από ην ρηίζηκν ηεο
νκαδαο ηνπο .

Διάπκεια
2 εκέξεο

Μεθοδολογία
Τν ζεκηλάξην έρεη εξγαζηεξηαθό ραξαθηήξα θαη
νξγαλώλεηαη ζε 4 νκάδεο εθπαηδεπνκέλσλ κέρξη 20
αηόκσλ, νη νπνίνη αξρηθά καζαίλνπλ λα θαηαξηίδνπλ ζαλ
νκάδα ηελ έξεπλα κάξθεηηλγθ, ην ζρέδην Μάξθεηηλγθ ηνπ
Καηαζηήκαηνο ηνπο θαζώο επίζεο ην action plan ησλ
ελεξγεηώλ πνπ απαηηείηαη. Σηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο
θαινύληαη λα εθαξκόζνπλ ζηελ πξάμε ηα όζα απνθόκηζαλ
κέζα από ηελ άζθεζε ηνπο ζε έλα πξσηόηππν ζηξαηεγηθό
εθπαηδεπηηθό παηρλίδη (simulation game), αιιά θαη λα
ζπδεηήζνπλ κε ηνλ εηζεγεηή ηηο όπνηεο απνξίεο θαη
δπζθνιίεο ζπλάληεζαλ. Οη παίθηεο ζα ζρεκαηίζνπλ
νκάδεο θαη ζα εθπξνζσπνύλ 4 εηθνληθέο ηξάπεδεο. Η
εμνκνίσζε εθηπιίζζεηαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ
Σπάησλ θνληά ζην λέν Αεξνδξόκην. Τν θάζε θαηάζηεκα
από ηα ηέζζεξα ιεηηνπξγεί αξθεηά ρξόληα θαη ζεσξείηαη
κηα θαιά εδξαησκέλε κνλάδα ζηελ πεξηνρή θαη
αληαγσλίδεηαη ηα άιια 3 θαηαζηήκαηα ησλ άιισλ
ηξαπεδώλ
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Θέμαηα για ανάπηςξη















Η εζωηεξηθή νξγάλωζε ηνπ Τξαπεδηθνύ Καηαζηήκαηνο κε ζηόρν ηνλ
πειάηε.
Τν κείγκα Μάξθεηηλγθ θαη ε έληαμε ηνπ ζε κηα ζύγρξνλε Τξάπεδα,
Έξεπλα Μάξθεηηλγθ - Μέζνδνη ζπιινγήο ζηνηρείωλ (πξωηνγελήο δεπηεξνγελήο έξεπλα) -επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ζηνηρείωλ. Έξεπλα
αγνξάο,
Η νιηθή πνηόηεηα ζην Τξαπεδηθό Καηάζηεκα
ζύγρξνλα ζπζηήκαηα έξεπλαο- θξηηήξηα θαη ηξόπνη ηεκαρηζκνύ ηεο
αγνξάο
Ο θύθινο δωήο ηνπ πξνϊόληνο -Η επαλαηνπνζέηεζε ηνπ πξνϊόληνο Η αλάπηπμε λέωλ πξνϊόληωλ ζε κηα ηξαπεδηθή επηρείξεζε θαλάιηα δηαλνκήο ηξαπεδηθνύ πξνϊόληνο
Τν Μίγκα πξνώζεζεο ελόο Τξαπεδηθνύ νξγαληζκνύ
Direct Marketing- Telemarketing - E-Commerce ζηελ ππεξεζία ηνπ
Τξαπεδηθνύ Μάξθεηηλγθ
Σρέδην Μάξθεηηλγθ ελόο ηξαπεδηθνύ Καηαζηήκαηνο -εζωηεξηθή αλάιπζεαληαγωληζκόο- πειαηεία, Η ζύζηαζε νκάδαο ζηειερώλ πνπ ζα
αλαιάβνπλ ηελ εθαξκνγή ηωλ ζηόρωλ ηνπ Σρεδίνπ Μάξθεηηλγθ
Πωιήζεηο Τξαπεδηθώλ Υπεξεζηώλ (Πωιεηήο-πειάηεο-Πώιεζε)
Εηζαγωγή ζηελ ινγηθή ηωλ εμνκνηωηώλ γηα ηελ βειηίωζε ηεο εθκάζεζεο
ηνπ Τξαπεδηθνύ Μάξθεηηλγθ
Τν παηρλίδη - εμνκνηωηήο "Bank Wars"
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