Τπαπεζικό Μάπκεηινγκ ζηη Ππάξη
(βαζηθφ πξφγξακκα)
Η γλψζε ηνπ Σξαπεδηθνχ Μάξθεηηλγθ απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηνπ
πειάηε θαη ηνπ ζηειέρνπο ηεο Σξάπεδαο.
Φέξλεη, δειαδή, πην θνληά ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πσιεηέο, ηνπο ζπλδέεη θαη θιείλεη
ηα κεηαμχ ηνπο θελά, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηεη, φθεινο θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο.
Οη ζεκεξηλνί πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ είλαη, γεληθά, θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη απ' φηη
ήηαλ ζην παξειζφλ θαη ζπλεζίδνπλ λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο πξηλ
πξνβνχλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηινγέο. Όζα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα πξφθεηηαη λα
απνηακηεχζεη, λα επελδχζεη ή λα δαλεηζηεί ν πειάηεο ηφζν πεξηζζφηεξν ζα
επηδεηήζεη λα πιεξνθνξεζεί, ψζηε λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν κηαο ιαλζαζκέλεο
επηινγήο. ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο απφθαζεο
αγνξάο, ν πειάηεο ίζσο ππνβάιεη εξσηήζεηο ή θέξεη αληηξξήζεηο Σν ζηέιερνο
Μάξθεηηλγθ ηεο ηξάπεδαο φρη κφλν πξέπεη λα αλακέλεη απηέο ηηο εξσηήζεηο αιιά ζα
πξέπεη θαη λα ηηο ππνδέρεηαη σο επθαηξία, πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα εμεγήζεη ηηο
ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο πην εκπεξηζηαησκέλα θαη λα απνζαθελίζεη ηπρφλ ακθηβνιίεο
ηνπ πειάηε. ην πξφγξακκα απηφ νη ζπκκεηέρνληεο ζα γλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο
ηνπ Μαξθεηηλγθ, ην Μείγκα Μάξθεηηλγθ, ηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ Καηαζηήκαηνο θαη ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο
γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ ζην γθηζέ..
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Κοινό
ηειέρε μονάδων «ππώηηρ
γπαμμήρ» Νένη ππάιιεινη
Καηαζηεκάησλ θαη κνλάδσλ ησλ
θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ,
Τπεχζπλνη πξντφλησλ,
Πξντζηάκελνη Τπεξεζηψλ Γηθηχνπ
πνπ επηζπκνχλ λα
παξαθνινπζήζνπλ έλα ζχληνκν,
πξαθηηθφ θαη ρξήζηκν ζεκηλάξην
κε ζέκα ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ
Σξαπεδηθνχ Μάξθεηηλγθ θαη
πξαθηηθψλ ηερληθψλ πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηε θαζεκεξηλή
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.

Διάπκεια
3 εκέξεο

Μεθοδολογία
Σν ζεκηλάξην έρεη ζηφρν λα
ζπκβάιιεη ζηελ κεηάδνζε γλψζεσλ
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο αθελφο κε ηελ
απφθηεζε ζεσξεηηθήο
θαηάξηηζεο γηα ηε ηξαπεδηθή
επαγγεικαηηθή εμππεξέηεζε θαη
ζπκπεξηθνξά ζε
ζπλδπαζκφ αθεηέξνπ κε ηελ
θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ ηδηαίηεξσλ
ηερληθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
επίηεπμε ηεο κέζα απφ
παξαδείγκαηα, αζθήζεηο θαη
παξαθνινχζεζε ηαηληψλ. Μεηά ην
πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη
ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνχλ λα
κεηαθέξνπλ επηηπρψο ηηο
απνθηεζείζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο
ζηνλ δηθφ ηνπο επαγγεικαηηθφ ρψξν.
Σν ζεκηλάξην δελ πξνυπνζέηεη
θάπνηεο πξνεγνχκελεο εηδηθέο
γλψζεηο
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Θέμαηα για
ανάπηςξη










Ειζηγηηήρ




Δημήηπηρ Παςλάκηρ



Αλψηεξν Σξαπεδηθφ ηέιερνο, ζε
δηάθνξεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο, η.
Μεζνιαβεηήο Σξαπεδηθψλ Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ, πλήγνξνο ηνπ Πειάηε ηνπ
νκίινπ ηεο ΔΣΔ, Γηεπζπληήο
Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο, Γηεπζπληήο
Δλαιιαθηηθψλ Γηθηχσλ, Γηεπζπληήο
Καηαλαισηηθήο Πίζηεο, Γηεπζπληήο
Μάξθεηηλγθ Καξηψλ θ.α. Έκπεηξνο
Δηζεγεηήο κε πνιιέο ψξεο δηδαζθαιίαο
ζηελ Διιάδα θαη ηε Κχπξν θαη
ζπγγξαθέαο πνιιψλ δεκνζηεπκάησλ
θαη βηβιίσλ ζρεηηθψλ κε ην Σξαπεδηθφ
Μάξθεηηλγθ ζηε Πξάμε, ηε
δηακεζνιάβεζε ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ,
ηε ηέρλε ηεο Γηαπξαγκάηεπζεο ,ηελ
αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ
εμππεξέηεζε πειαηψλ.











Βαζηθέο έλλνηεο Μάξθεηηλγθ
ν ξφινο ην ζηειέρνπο
ζε κηα
ηξάπεδα
Σα
ζηνηρεία
ηνπ
Μείγκαηνο
Μάξθεηηλγθ ζε κηα Σξάπεδα
Σηκνιφγεζε ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ
αλάπηπμε
λέσλ
ηξαπεδηθψλ
πξντφλησλ
Καλάιηα
δηάζεζεο
ηξαπεδηθψλ
ππεξεζηψλ
Η αλαγλψξηζε ηνπ ηχπνπ θαη ησλ
αλαγθψλ ηνπ πειάηε
ηη εκπνδίδεη θαη ηη δηεπθνιχλεη ηελ
επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε
πξνθνξηθή, γξαπηή, ηειεθσληθή
επηθνηλσλία
Η γιψζζα ηνπ ζψκαηνο
Δηζαγσγή ζην Μάλαηδκελη Οιηθήο
Πνηφηεηαο
Σν Μείγκα Μάξθεηηλγθ ζην ΥΔΓΙΟ
ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ηνπ Καηαζηήκαηνο
Η αλάιπζε ηνπ Αληαγσληζκνχ
Η θαηάξηηζε ηνπ S.W.O.T analysis
Η εζηίαζε ζηνλ πειάηε
Ο ξφινο ην ζηειέρνπο
ζε κηα
ηξάπεδα νιηθήο πνηφηεηαο
Σα ζηνηρεία ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ
πειάηε
ηνηρεία πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο
Η ζπκπεξηθνξά πξνο ηνλ πειάηε
Σειεθσληθή ζπκπεξηθνξά
Η αληηκεηψπηζε ησλ παξαπφλσλ ηνπ
πειάηε
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