
1

финансовите институции
приложение на дигитална медия във



2

Съдържание

Цели на медията
Стратегията е нужна от самото начало

4

Обратна връзка
10

Въведение
 

Въведение в 
технологията

3

Риск Електроник ООД. „Приложение във финансовите институции“. 2015 година

Обучение на персонала
8

Удовлетвореност 
на клиента

9

Приложения и ползи
Популяризиране на финансови продукти

6
Лихвени проценти, 
валутни курсове и др.

8



3

Инсталирането на дигитална медия 
и професионалното управление на медийно-
то съдържание може да гарантира няколко 
стратегически ползи за банковата инсти-
туция – по-добро взаимодействие с клиен-
та, по-добри възможности за целенасочени 
оферти и промоции, и по-добра корпоратив-
на комуникация.

Тъй като секторът на финансовите услу-
ги се променя и развива изключително дина-
мично, банките и финансовите институции 
предлагат все по-голям набор и разнообра-
зие от продукти и услуги, за да могат 
да задържат лоялните си клиенти възможно 
най-дълго, както и, разбира се, да привликат 
нови. Това изисква адекватни маркетингови 
усилия за информиране на клиентите относ-
но предлаганите оферти.

Въведение

Въведение в технологията







по-добро взаимодействие с клиента

по-добра корпоративна комуникация

по-добри възможности за целенасочени 

оферти и промоции
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Използването на дигиталната медия улеснява комуникацията, 
придобиването на информация и вземането на решение от страна 
на клиента. Вследствие нараства както неговата лоялност, 
така и до голяма степен индивидуалната му ангажираност 
към банковата институция, което е основен фактор за увеличава-
не на продажбите, предоставените услуги и възвращаемостта 
на инвестицията.

Проучванията показват, че дигиталната медия се възприема 
изключително добре от потребителите. Въвеждането на нови 
технологии за визуализация допринася за придобиването на нов 
положителен опит и променя отношението на посетителите 
и клиентите към бранда.

В този смисъл дигиталната медия може да има широко приложе-
ние в редица дейности на финансовата институция.

Цели на медията

Стратегията е нужна от самото начало

Функционалности Забавление

•Продукти
•Брошури
•Томбола
•Анкета
•Видео

•Игра за памет
•Пъзел
•Викторина
•Кърнинг
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Прогноза 
за времето
Актуални 
новини 
Любопитна 
информация

Новини 

Препоръки 
за сигурност 
Уведомления 
 
Промотиране 
на други фирми

TV реклама 

Утвърждаване 
на бранда

Отделен слот 
за конктретния 
продукт

Продукти 
с намалени цени

Интегриране 
на публикации

Поздрав 
за „Добре дошъл“
Поздрав 
за празници
Анонс предстоящо 
събитие
Навигация 
в обекта

ОБЩА 
ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН 
СЛОТ

ИНФОРМАЦИЯ 
В КОНТЕКСТА  

НА ОБЕКТА

ПРОДУКТОВИ 
ПОСЛАНИЯ

ИМИДЖОВ 
СЛОТ

ПРОМОЦИОНАЛНИ 
ПРОДУКТИ

FACEBOOK 
ИНТЕГРАЦИЯ
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Предлагането на различни финансови 
продукти и тяхното изгодно съчетаване, 
така че да носят бонуси и ползи за клиен-
тите, както и да намаляват разходите им 
за банково обслужване е в основата 
на успеха на една банкова институция. 

Използването на сензорните и другите 
терминални интерактивни устройства 
на дигиталната медия – информационни 
киоски, интерактивни стендове, таблети, 
позволява програмирането на сценарии 
и комбиниране на продукти, съответства-
щи на индивидуалните поребности 
на различни групи клиенти (например малки 
предприятия). И в този случай използване-
то на инструментите на системата 
за популяризирането на тези индивидуални 
решения, са много по-ефективни 
от разпространението на печатни бро-
шури. Проучванията показват, че колкото 
повече продукти и услуги използва един 
клиент, толкова по-малка е вероятността 
той да се насочи към друга банка.

Приложения и ползи

Популяризиране на финансови продукти

СЪДЪРЖАНИЕ *

интернет

вариант 1**

вариант 2**

* Emocion Studio позволява упра-

вление на съдържанието по всяко 

време и от всеки компютър!

** Сървърна или облачна инфра-

структура.

*** Системата предлага 

интерактивност между зрителя, 

чрез сензорен екран с възможност 

за управление на съдържанието 

посредством система 

за навигация.
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kiosk система ***

видео стена

информационен екранпрезентационен таблет
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Лихвени проценти, валутни курсове и др.

Обучение на персонала

Банковото дело е едно от най-силно регулираните дейности, 
а тази сложна регламентация засяга основно банковите операции, 
които се очаква да формират значителен годишен ръст.

Повечето банки разполагат с клонова мрежа, а при по-големи-
те от тях – клоновете са разпръснати и на различни географски 
ширини, което затруднява обучението на служителите относно 
нови изисквания и наредби. Дигиталната медия би могла да бъде 
изключително важно приложение за банковите клонове и кредитни-
те институции по отношение на интерактивната комуникация и 
обучението на персонала.

В днешните условия динамиката във финан-
совата сфера е изключително голяма 
и печатните информационни материали 
са скъпи и неефективни в предлагането 
на много от банковите продукти. Информа-
ция, като тази, касаеща лихвени проценти 
и валутни курсове се променя ежедневно, 
а понякога и ежечасно. Инструментите 
на софтуерната програма за управление 
и актуализиране на медийното съдържа-
ние в реално време, предлагат гъвкавост 
и възможности, каквито нито една друга 
система не би могла да предложи.

Интегрирането на реше-

нието включва софтуер 

и хардуер. На мястото 

на ЛЕД таблото е монти-

ран 50" професионален дис-

плей, индустриален плеър 

и уеб камера за следене 

на трафика.

Съдържанието се управ-

лява централизирано 

и е в унисон с корпора-

тивната визия на банкaта. 

То включва:  

1. Анимирана информация  

за продукти и промоции

2. Валутните курсове 

за деня, които се актуали-

зират автоматично като 

черпят данните чрез 

сайта на компанията.

Дата

Час

Прогноза 
за времето
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Благодарение на спецификата на банковата дейност, комуни-
кацията с банката започва веднага след като клиентът прекрачи 
входа на банковия клон и продължава и след неговото напускане. 

Тази комуникация включва както взаимодействието със служи-
телите на банката, традиционните рекламни брошури и постери, 
използването на интернет банкиране, така и не на последно мяс-
то с интериора и екстериора на банковия клон. При всяко посеще-
ние дигиталната медия предлага на клиента сигурен инструмент 
за повишаване на информираността относно продуките, услугите 
и създава положителен имидж на банката. 

Дигиталната медия значително може да намали възприятието 
за време и да бъде от практическа полза за клиент, на който 
се налага да изчаква пред гишето, за да бъде обслужен. Клиентите, 
които придобиват допълнителен опит, практични познания 
по финансови въпроси, и в същото време се забавляват с помощта 
на дигиталната медия, са по-добре информирани, по-възприемчиви 
и мотивирани да се възползват от услуга или да направят покупка. 
Всъщност, предизвикателството – достигане на висока степен 
на удовлетвореност на клиента е широко поле за експериментира-
не и демонстрация на възможноститена дигиталната медия 
за бъдеще

Удовлетвореност на клиента

При всяко посещение 

дигиталната медия 

предлага на клиента 

сигурен инструмент за 

повишаване на информира- 

ността относно продук-

ите, услугите и създава 

положителен имидж 

на банката..



10

Дигиталната среда позволява провеждането на прецизни 
и актуални тестове за обратна информация, във всеки един етап 
от процеса на предлагане на даден продукт или услуга. 

Дигиталната медия дава възможност да бъдат задавани 
на клиентите въпроси по различни финансови въпроси или проблеми 
в онлайн режим, докато очакват реда си пред гишето или докато 
търсят информация и обмислят своето решение, свързано 
с определен банков продукт или услуга, използвайки интерактивни-
те устройства. Получените по този начин отговори (с несъмнено 
по-голяма достоверност от отговори получени с помощта 
на други начини на анкетиране) могат да допринесат за адекват-
ното конструиране и актуализиране на медийното съдержание. 
Така след като бъдат формулирани фокуса и целите, ще бъде 
създадено правилното послание към съответните таргет групи 
клиенти. 

Интерактивните устройства позволяват получаването на об-
ратна информация от клиентите, а софтуерната програма може 
да настройва съдържанието съобразно получените конкретни 
запитвания на клиента в реално време.

Анализът на всички получени данни: демографски и социален ста-
тус, интереси и поведение на клиентите, има за целда прецизира 
максимално похарчените средства и да увеличи броя на клиентите 
и продажбите.

Дигиталната еволюция в начина на поднасяне на информация, 
която позволява да се подобри значително визуалният ефект и ни-
вото на прецизност в обслужването, и която ще доведе до цялост-
но преоткриване на банковите клонове за клиентите, на практика 
е все още в процес на развитие.

С помощта на дигиталнита медия банките имат неограничени 
ресурси и възможности да усъвършенстват комуникацията си 
с клиентите, да постигнат максимална ефективност, да опти-
мизират разходите си, да привлекат повече лоялни клиенти и да 
увеличат печалбите.

Обратна връзка

Провеждане на прецизни тестове 
за обратна информация

• Анкетиране на клиентите
• Обработка на отговорите, които 
допринасят 
за конструиране и актуализиране на 
медийното съдържание
• настройка на съдържанието от соф-
туер, съобразно конкретни запитвания 
на клиенти

Усъвършенстване 
на комуникация 
с клиентите

Оптимизиране 
на разходите

Привличане 
на лоялни клиенти

Увеличаване 
на печалбите

Постигане 
на максимална 
ефективност
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Дигиталната медия дава възможност да бъдат задавани 

на клиентите въпроси по различни финансови въпроси или про-

блеми в онлайн режим, докато очакват реда си пред гишето 

или докато търсят информация и обмислят своето решение, 

свързано с определен банков продукт или услуга, използвайки 

интерактивните устройства. 
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Ние сме тук, защото  
Вашият бизнeс  
е от значение за нас.

Контакти

© 2015 РИСК Електроник. Всички права запазени.
Emocion е запазена марка на РИСК Електроник. Описаните условия са актуални към момента на издаване на брошурата.
Настоящият документ служи единствено за информация. С този документи РИСК Електроник не дава никакви гаранции, явни или неявни.

Всичко което искате да споделите 
по темата можете да изпратите на:
e-mail: sales@risk.bg

Офис и шоурум
България, София 1138
бул. „Самоковско шосе“ №2Л
Търговски център „Боила“

тел.: (+359 2) 9175 423
факс: (+359 2) 9175 433
e-mail: office@risk.bg


