
Konsolidacja sieci oddziałów 
i migracja klientów do 
kanałów cyfrowych

Pandemia COVID-19 ma wpływ na całą gospodarkę i może zmienić jej przyszły kształt. 
Zachowania klientów przejdą trwałe zmiany, a przez to również banki będą musiały się 
dostosować do nowej rzeczywistości. Zweryfikuj, jak możesz przystosować działalność sieci 
oddziałów Twojego banku i przygotować się do zintensyfikowanej migracji cyfrowej klientów.

Pandemia będzie mieć trwały 
wpływ na przyszłość

Zmiany w modelu obsługi klientów w rzeczywistości post-COVID

Model obsługi klientów 
przejdzie istotne zmiany

Wsparcie banków w trakcie i po pandemii

“Gospodarka bezkontakowa” nabierze na znaczeniu.

Zmienią się zachowania konsumentów. Lęk przed 
nieprzewidzianymi wydarzeniami, “czarnymi łabędziami”, 
zwiększy skłonność od oszczędzania. Wśród przedstawicieli 
młodszych generacji trend bezkontaktowy nasili się.

Odporność, zdolność do absorbowania wstrząsu, 
stanie się dla fi rm równie ważnym czynnikiem, jak 
efektywność kosztowa i wydajność operacyjna. Z dużym 
prawdopodobieństwem zwiększy się tempo automatyzacji.
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Oddział nadal odgrywać będzie kluczową rolę 
w procesie sprzedaży oraz w budowaniu relacji 
z klientami.

Jednocześnie migracja klientów do kanałów 
cyfrowych przyspieszy, a tym samym ich znaczenie 
w kształtowaniu zadowolenia klientów wzrośnie 
jeszcze bardziej.

Udana implementacja strategii omnikanałowej 
w rzeczywistości post-COVID będzie kluczowym 
elementem przewagi konkurencyjnej.
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• Ocenimy model obsługi w trakcie pandemii: osobistej i zdalnej

• Przeanalizujemy ruch, charakter i wolumen transakcji realizowanych w
różnych kanałach

• Przeanalizujemy poziom zadowolenia klientów z modelu obsługi COVID

• Zidentyfikujemy przyczyny niezadowolenia i zaadresujemy je w modelu
COVID

• Przygotujemy segmentację klientów dla modelu obsługi zdalnej i osobistej

• Przygotujemy rozwiązania adresujące oczekiwania klientów w modelu
zdalnym i osobistym

• Przeprowadzimy analizę sieci oddziałów pod kątem lokalizacji, ruchu,
wyników finansowych i obsługiwanych czynności

• Wdrożymy algorytm pozwalający na optymalizację elementów modelu
obsługi w różnych kanałach

• Zaprojektujemy i wdrożymy strategię migracji klientów do kanałów
zdalnych

• Przygotujemy plan przeniesienia kluczowych czynności i elementów
modelu obsługi realizowanych wcześniej w oddziałach do kanałów
zdalnych

• Zidentyfikujemy działania transformacyjne dla modelu obsługi post-COVID

• Dokonamy oceny i zatwierdzimy inicjatywy wdrożeniowe

• Będziemy monitorować proces transformacji

Jak możemy pomóc w transformacji modelu obsługi?

Model obsługi w trakcie 
pandemii COVID-19

Doświadczenie klienta w trakcie  
pandemii COVID-19

Segmentacja klientów 
w modelu post-COVID

Redefinicja 
strategii 
omnikanałowej 
w modelu 
post-COVID

Optymalizacja 
sieci oddziałów

Migracja do 
kanałów zdalnych

Transformacja modelu obsługi 
post-COVID

Optymalizacja sieci oddziałów może prowadzić do wzrostu ogólnej rentowności do 8%.
Między 2018 a 2019 rokiem liczba użytkowników bankowości mobilnej w Polsce zwiększyła się o 37,6%.
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