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Pracujeme s bateriemi výroků - mají 4 vrstvy.

Sociální identita = cílovka, do které zapadám. 

Značka by měla být schopna odpovědět na všechny 4 vrstvy.

Funkční charakteristika = Co hledám, jaká potřeby chci na trhu uspokojit?



Čárkovaná vrstva odděluje tělo značky a duši značky.

Emoční benefity jsou to, co chci cítit, když se pohybuju na bankovním trhu. 

Personalita značky = Slova jako moderní, tradiční, inovativní, silná… 
jednoslovní vyjádření, které banka má vyjadřovat.

Popisujeme 8 motivací skrz 4 vrstvy.

To je vše k metodologii



Došlo ke změnám. 

Bezpečí. Pozice 2.
Racionalita. Pozice 1.
Stále největší, ale prohodili se pozice.

V oblastech partnership, podpora a bezpečí došlo k poklesum.
Všechny ostatní narostly.



Není čas procházet detailně. Projdeme nakonci.



Airbank má největší posun od s dobou do partnerství. Oddělilia se od 
ostatních bank na online platformě - Fio a Mbank. Je to inline s jejich 
komunikací, partnerství je v komunikaci hlavní message.
Unicredit bank se posunula hodně doprostřed = ztratila charakteristické 
atributy. Čím blíže středu jste, tím méně jednodznačný profil banka 
vykazuje.
Moneta. Velký posun, ale stále hodně blízko středu. 



–
–

CSOB, velký posun, ale hodnš do středu.
U KB je podobná tendence, vyklízíte status a posunujete se lehce do 
středu. 
Era a CS v zásadě zůstávají na podobných pozicích.

Emoční benefity hrají důležitou roli.

Diagonala uprostřed znemaní posun pozitivním směrem, když je nad 
diagonalou, Vše co je pod diagonalou znamena ztratu vlastnsotí.
Cerveny ramecek znamne diferenciaci od ostatnich bank. Dřív ani ted 
nepřekračujete hranici červeného rámce. V KB není silnější emoční 
benefit, který by byl s KB spojován, aby nás v rámci spektra tlačil pryč od 
středu.
Insight: Je dobré se odlišovat.

Významný pokles je u 
pomáhat hledat příležitosti pro budoucí růst
realizovat plán a posouvat se dál



–

–

–

Personality
Cerveny ramecek ukazuje v čem KB vyniká 

silní banka (typické pro status). Jsme nad rámečkem, ale ztrácíme 
(jsme pod diagonálou).
atribut: stabilní, pořád dobrý, ale ztrácíme

Sociální identita
spojování s lidmi, co touží po úspěchu, ale opět mírně ztrácíme



Pro KB to nejsou dobré zprávy. Žádný posun správným směrem, všechno 
padá oproti 2017.

A to je důvod, proč se posouváme doprostřed.

Dá se to vyjádřit pozicí jednoho bodu v kolečku.
Ukazujeme taky ale footprinty.



Cerveny (neklienti) nás vnímají uplne uprostred.

Presahujeme v bezpeci, racionalita a expertyze.Ztracíme v partnerství, 
komplikovanosti a s dobou.
Náš rámec je dole_ Bezpečí, racionalita a expertýza. A jsme tam tlačení 
současnými klienty.



–
–

–
–

Ke standardům máme všude krome Statusu daleko.

Cim je KB vyrazna? Vic nez je prumer trhu.

“Dává pocit klidu” jsme vybrali, aby tam byl aspon jeden silny emocní 
benefit, ale uprimne neni moc silny.

SOcialni identita
Jsme spojovani s lidmi co

rádi utrácí
touží po uspechu

Pak pocity, co dáváme
mam rad rad a veci pod konotrlou
mam rad v zitove jisotu

Jaka by banka mela byt
Stabilni a silna.

Fuknční
…



Index má hranici 2. Emoční benefit na tu hranici nedosáhnul - jediny, co 
jsme dali dohnromady je “dává mi pocit klidu”.

U “majiradi ve svem zivote jistotu” taky nedosahujem na hranici.

Existuje průsečík?
Tam kde je tyrkysová barva je vidět průsečík. Rozprostřelo se to napříč 
tabulkou a proto jsme ve středu - každý vlastnost vystřelila na jinou 
stranu.

V případě expertyza a status jsou pruseciky největší.

Takže status a expertýza je to kde ve finále jste.





–

Velikost segmentu - to je daný, nezměnilo se to.
Saturace potřeb - 59% potřeb je s tím, co trh nabízí v pohodě. 
Velikost příležitostí - 41% potřeb čeká na uspokojení:

Racionalita - 12-16% neuspokojených potřeb

Pavel Nedobitý: Kde je potenciál za 3-5 let?

Mirek:
To je pole hypotéz. Těžko říct. Nový technologie, noví hráči. 

Hanka:
Umožní zaměření na racionalitu výraznou diferenciaci od trh?
Mirek: Vyčkejte.



Tohle uz je jen KB, ale logika je stejná - detail 4 vrstev.

A to je zajimavy pohled.

Je vidět, že u statusu máte lidem co říct. Dokážete uspokojovat potřeby 
personality a funkcí.



U racionality a expertyzy jsou hmatatelné výsledky = funkční caraktiritsky, 
kterou jsou snadno pojmenovatelné. Ale u racionality tam není nic.

Co z toho plyne pro KB?

Honza Toman: Rekl pruzkum, kde nas chteji videt?
Mirek: Oni popisuji potreby idealni banky. A popisuje, jak tyhle atributy KB 
splnuje. Takze ano.

Hanka: Jake emoce jsou spojene s racionalitou?
Mirek: Hned se k tomu dostanu. Racionalita pro vas dava smysl. Muzete 
argumentovat, ze Bezpeci taky dava smysl, ale ne. Tam se tezko odlisite.

Racionalita je směr, který doporučujeme.
Druhý segment, který doporučujeme je Status. Příležitost tam není velká, 
ale je to segment, kterému máte blítko.



–
–
–

Racionalita je směr, kterým se vydat.
největší segment
největší nesaturovaný segment na trhu
snadná dosažitelnost 

Stabilita s sila banky je misto, kde se potkávate s racionalitou.
Pusobit radnym dojeme a to je aligned s racionalitou



–

–
–

–
–
–
–

Nemate ani jeden emoční benefit. Racionalita taky vyzaduje emocní 
benefity. 

Vyjadrete dojem, že pomáháte udržovat prehled a rad ve financich. Ale 
tady to lze pretaivat tak, aby z toho byl koneční benefit. 
Vyjádřete, že se staráte odpovědně.
Fungujte zcela bezchybně, protože jste jen nástroj na ukládání financí.

Funkční atributy
mít vše srozumitelné a transparentní
mobilní bankovnictví musí být přehlední a jednoduché
dávejte jistoru ochrany před hrozbami
digitální občanka



–
–
–

Jak vypadá segement Racionalita?

Emoce
chci cítit že mám nástroj pro ukládání peněž, nic víc
mám přehled a řád
pocit, že jsem zodpovědný

Hanka: Jak lidi nahlíží na banku a jejich budoucnost? Oslabili jsme v 
naplňování plánů. 
Mirek: Nevim. Musel bych se podívat na formulace budoucnosti. Ale 
myslim, že tihle klienti jsou hodně konzervativní. A když jim dát jistotu, že 
s penezi nakládat racionálně, tak oni nemaj touhu něco řešit. 
Pavek Nedobitý: Oni vlastně nechtějí inovace.
Mirek: Ano je to tak.
Veronika Fiserova: Racionalita se mi zdá málo specifická, hodně studená, 
plochá, obyčejná. Prijde mi, že tam není potenciál. Není skoda posílat 
banku do racionalita a neposlat ji víc do statusu?



Mirek: Nahrála jste mi na další slide. Připravil jsem proto možnosti.

Byla by škoda se statusu vzdávat a úřestat udržovat.

Pro lidi ze statusu je důležité mít vlastní design karty.

Dávat pocit, že jsou úspěšní a vážení.



— CHYBI MI TU SLAJD S KARTOU STATUSU

To je spousta stycných ploch, kde si se statusem a racionalitou sáhnete i 
na expertyzu.



Velikost prileitosti je bez mala polovina toho, co na trhu je k dispozici.

Vytěžte maximum z cerno, zeleno-fialove.



Dostali jsme od vas 3 ruzné vizualy, ktere respondenit dostali k 
ohodnoceni. Zajimave vysledky. Mame 2 viteze.

Nejuspesnejsi byl MAGIC 42%, Ruler, 39%. 

Tmava se libila vic.



Vizuál medží je nejatraktivnější pro segment partnerství.
Tyrkysově jsou signifikance.

Výrazné s segmentu podpora v oblasti důveryhodnosti a inovativnosti.

Nejlepší v nekomplikovanosti. Expertyza ma nejvetsi libivost. Ve statusu 
dopadnul nejhur. Ale je nejvice duveryhodny.



Je relativně oblíbenější ve statusu.

Highlight:
Vyhrál MAGI.
Nejvhodnější je RULER.



 


