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• Multichannel se mění v digital
• banky, mobilní operátoři, retail

• mobile sales & marketing

• Mění se ekosystém platebních služeb
• regulace = noví poskytovatelé platebních služeb („nebanky“)

• v roce 2015 banky v EU získají z platebních služeb 128 mld. EUR (Deloitte)

• Akceleruje se přesun od hotovosti k bezhotovostním platebním nástrojům
• poptávka zákazníků a poptávka příjemců plateb (obchod, MHD ad.)

• zrychluje se inovační proces → důležité je správné rozhodnutí

• Security
• Big Data = stoupne důležitost ochrany osobních údajů

• biometrie = bezpečnost a pohodlí

• Neregulovaná platidla = bitcoin
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• Digitální služby mění očekávání klientů
• rychlé služby on-line payments

• dostupné kdekoliv a kdykoliv – mobile services

• tlak na „economy of scale“

• Zákazníci změny přijímají pozitivně
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Nic není stálé

Amazon
•1994:      vznikl jako on-line bookstore, 200.000 titulů

•2014:      No. 1. e.shop v USA, 88,99 mld. USD, 270 mil. aktivních klientů

Apple
•2001:      Apple změnil hudební svět – iTunes, iPod

•2007: iPhone, iPad

•2013:      Apple prodal 800 mil. iOS zařízení (Android: aktivace 900 mil.)

•2015:      iPay
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Nic není stálé

PayPal
•1998:      on-line alternativa k šekům a peněžním převodům v USA

•2002:      koupen „e-commerce company“ eBay

•2014:      obrat 228 mld. USD, 26 měn, 190 států

•2015:      PayPal se oddělil´od eBay

Google
•1996:      založena studenty Standford university

•2004: Google IPO, 23 mld. USD

•2009:      v USA indexoval 1 miliardu internetových stránek      

•2011:      Google Wallet

•2015:      Crome: 67% vyhledávačů internetu, MS Explorer 7%, Firefox 20% 
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Nic není stálé

Nokia
•1865:      založena Nokia Oy

•1982: 1989:      Nokia Mobile Phones, Nokia Tune

•2003:      200 mil. mobilních telefonů Nokia

•2007:      příchod iPhone – počátek ztráty vedoucí pozice Nokie na trhu

•2013:      z #1 smart phonů se stala # 10

PanAmerican World Airways

•1927: vznik  PAA

•1955:      proudová letadla Boeing 707

•1966: jako první objednal Boeing 747 Jumbo Jet

•1988:      letecká katastrofa nad Lockerbie (bombový atentát)

•1991:      vyhlášen bankrot 
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Bezkontaktní placení

•Pohodlné placení = life style

•Bezkontaktní placení = pohodlí, rychlost

→ akcelerace placení kartou od 2013

Bezkontaktní karty: ČR evropským leaderem            

Platby kartami v ČR: rychlý růst (2013/2014 + 20%)

2000           2010          2011           2012         2013   2014

Pramen: Sdružení pro bankovní karty

30% 70%

45% 60%
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• Deregulace otvírá trh:

• Noví poskytovatelé platebních služeb

• Nebankovní konkurence (Apple, PayPal, Samsung Pay …)

• Zprostředkovatelé služeb (Mobile Wallet)

• Přeshraniční bankovní i nebankovní konkurence (RBS, SixPay …)

• Nové produkty

• Náklady na jejich zavedení

• Výnosy s jejich prodeje

• Zrychlený inovační cyklus

• Regulace:

• Tlak na náklady a rozhodovací procesy v peněžních institucích

• Výhoda pro nebankovní poskytovatele 
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