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Финансовият продукт или услуга често предлагат ползи, които 
най-добре могат да бъдат илюстрирани с помощта на динамични 
изображения и видео, а не със сухи статистически данни. Практи-
ката е доказала, че за да спечелят вниманието на потребителя, 
успешните рекламни кампании се фокусират повече върху ползите 
от продукта отколкото върху характеристиките му.

Например, вместо обичайната печатна брошура, със стандарт-
ното скучно описание на предимствата на нова кредитна карта, 
дисплеите на дигиталната медия веднага биха привлекли внимание-
то с излъчването на един възможен краен резултат от използване-
то на тази услуга – голямо щастливо семейство, което се радва 
на семейната си екскурзия. Или, вместо банер, рекламиращ ниски 
лихви по ипотечен кредит – на дисплеите на дигиталната медия 
се излъчва видео клип с усмихнати и щастливи новодомци, които 
се настаняват в новото си жилище.

Въведение

Предимства на дигиталната медия

Дефиниране 
на зони

Стратегия 
на съдържанието

Дефиниране 
на крайни 

устройства

 Дисплеите на дигиталната медия  
 веднага биха привлекли вниманието  
 с излъчването на един възможен краен  
 резултат от използването на услугата.

 Подход при техническа  
 реализация на проект 
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Използването на дигитална медия позволява на банките и други-
те финансови институции изцяло да променят и усъвършенстват 
начина на поднасяне на информация и комуникацията си с клиенти-
те, с което да повишат удовлетвореността от обслужването 
и съответно да повишат приходите си.

Най-рационално е дисплеите и другите терминални устройства 
на дигиталната медия да се разполагат на места, на които 
се предполага, че хората взимат някакъв вид финансови решения 
и навременната, автоматично обновявана информация би била по-
лезна за тях. Такива места, където потенциално полезна информа-
ция може да бъде предложена и възприета възможно най-ефективно 
са фоайето, банковия салон, пространствата над гишетата 
за банкови операции, касите. 

Развитие на методите 
за комуникация

Стратегията е нужна от самото начало

 Дигиталната медия усъвършенства  
 комуникацията с клиентите и развива  
 начина на поднасяне на информацията.

Функционалности Забавление

•Продукти
•Брошури
•Томбола
•Анкета
•Видео

•Игра за памет
•Пъзел
•Викторина
•Кърнинг
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Банката би могла да реализира една 
различна стратегия, която да е насочена 
към подобряване на жизненото равнище 
на нейните клиенти чрез повишаване 
на осведомеността им и придобиване 
на полезен опит по различни финансови 
въпроси. На дисплеите, видеостените 
и с помощта на различни видове интерак-
тивни устройства и киоски, инсталирани 
на точните места, посетителите могат 
самостоятелно, без да е необходимо 
да бързат, подробно да се запознаят 
с офертите на банката и да се ориенти-
рат в необходимата им информация. Диги-
талната медия би могла да се превърне 
в основен инструмент за комуникацията 
на тази стратегия и би допринесла за ръст 
в продажбите на кредитните продукти 
и депозитите.

В зоните за самообслужване клиентите 
имат свободата и своя избор да разгледат 
представените продукти и услугите 
на банката, да сметнат вноски по кредити 
и лихви по различни видове депозити, 
да съставят заявка, да зададат въпрос 
или да потърсят финансови отчети на 
банката, сертификати, лицензи и други 
документи.

Инструмент за комуникация



Дигиталната медия дава въз-

можност 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 интерактив-

ните устройства. 
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Динамичните видео изображения, несъмнено привличат по-ефек-
тивно вниманието на посетителите, те по-лесно възприемат визу-
ализираната информация и придобиват по-ясна представа за това, 
което ги интересува, при това няма да е наложително да търсят 
консултация със служител на банката по всеки един въпрос. Това, 
от друга страна, е от полза и за самите служители, които са облек-
чени в задължението си да обясняват едно и също по отделно 
на всеки клиент. По този начин използването на дигиталната ме-
дия допринася за подобряване на комуникацията, съкращава време-
то за обслужване и времето за изчакване пред гишетата. Служи-
телите в банковите офиси, в които се използва дигитална медия, 
отчитат, че инсталираните дигитални устройства са от полза 
за клиентите при взимането на решение.

И ако трябва да обобщим – не само клиентите печелят 
от инсталирането на дигиталната медия в една финансова 
институция. За самата институцияползите са реални и резултати-
те видими – подобрена съвременна и професионална визия, ефек-
тивно вложени средства за маркетинг, високо ниво на разпознавае-
мост на марката, повече лоялни клиенти и по-високи печалби.

Ползи за институцията и клиентите

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.

3. Медията привлича 

вниманието и посредством 

общополезна информация 

като дата, час и прогноза 

за времето. Тези динамични 

компоненти също се 

обновяват автоматично.
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ВАЛУТНИ КУРСОВЕ

EUR

Купува / Buy
Продава / Sell
Фиксинг / Rate

1,95100
1,95900
1,95583

1,95100
1,95900
1,95583

1,95100
1,95900
1,95583

USD GPB
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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


