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Důležitá je autenticita a pevná vůle…



3

Page



4

Page

Měnící se chování nemůžeme ignorovat
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Technologické inovace mění krajinu plateb zrychlujícím se tempem
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Growing innovation pace increases pressure on target

models of banks, which has before remained unchanged for

long centuries.

Internet
banking
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PROPOJENÝ 
KLIENT

Chování klienta se mění – klient se stává propojeným: 8 klíčových charakteristik nového 
klienta definují nový svět plateb

Preferuje
e/m-commerce

Více smartphonů

Je stále on-line

Posun k bezhotovostním 
platbám

Samooblsuha

Komunity a sociální sítě

Vyžaduje okamžitou 
dostupnost

Digitální identifikace a 
bezpečnost
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Mnoho pankáčů rozjelo business, ale nepřežilo…
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Do Česka přichází také stále více trendy služeb: Vznikají, zanikají, vždy inspirují, ne vždy 
dosahují velké penetrace

1990 20151995 2000 20102005

<50 000 installations

~100 000 installations

<1 000 installations

<100 000 installations

<500 000 installations 10k active, 50k registered

110 000 purchases in June

… installations = Installations on Google Play

4 000 merchants in 2004



13

Page



14

Page



15

Page

Velká banka je jako plantáž – soustředí se na optimalizaci, ale podhoubí velkých inovací a 
nových business modelů je třeba hledat v pralese

Nová technologie

Nový trend

„Plantáž je specializovaná, dobře 
koordinovaná struktura; soustředí se na 
optimalizaci stávající produkce.“

„Prales působí navenek chaoticky a 
nekoordinovaně. Je to změť nových a starých 
věcí.“
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Venku v džungli je ale zatím živo…

Banks

Mobile Operators

Card Schemes

Non-banks

Tech Giants1 2 3

4 6Non-banks - Ecommerce Integrators5
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Velká banka je jako plantáž – soustředí se na optimalizaci, ale podhoubí velkých inovací a 
nových business modelů je třeba hledat v pralese

Nová technologie

Nový trend

„Plantáž je vůči výzvám rezistentní; výzvy jsou 
pro ní hrozbami, a tak jsou monokultury 
plantáží snadno napadnutelné škůdcem...“

„V pralese se nové výzvy integrují jako 
příležitosti. Nové business modely vznikají lépe z 
kreativního chaosu.“

Nový business model #1

Nový business model #2
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Plantážníci mají v bance své „škůdce“…
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Plantáž musí „pustit dovnitř“ trochu z pralesa; jedině tím, že plantáž mění své hranice a 
přijímá z vnějšku, může změnit svou podstatu

Nový business model #1
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Packard/Bell Rules of the Garage

1. Believe you can change the world.

2. Work quickly, keep the tools unlocked, work whenever.

3. Know when to work alone and when to work together.

4. Share tools, ideas. Trust your colleagues.

5. No Politics. No bureaucracy. (These are ridiculous in a garage.)

6. The customer defines a job well done.

7. Radical ideas are not bad ideas.

8. Invent different ways of working.

9. Make a contribution every day; if it doesn’t contribute, it doesn’t leave the garage.

10. Believe that together we can do anything.

11. Invent.
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Známka punku: Oslovit klienta přes životní témata

BYDLENÍ A DOMÁCNOST

AUTO A ŘIDIČ

INVESTICE A SPOŘENÍ

STUDIA A VZDĚLÁNÍ

NAKUPOVÁNÍ A ZÁBAVA

ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

STÁT A MUNICIPALITY

DOPRAVA A CESTOVÁNÍrodina senior
absolvent

děti
prázdná hnízda

student singles

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.zanebenefits.com/blog/shopping-for-health-insurance-is-a-pain-5-ways-to-make-it-easier&ei=lnL5VNjHIYqpOvPPgaAC&psig=AFQjCNHusSIJxigco1a9EdisNhymiL4Jxw&ust=1425720286310167
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.zanebenefits.com/blog/shopping-for-health-insurance-is-a-pain-5-ways-to-make-it-easier&ei=lnL5VNjHIYqpOvPPgaAC&psig=AFQjCNHusSIJxigco1a9EdisNhymiL4Jxw&ust=1425720286310167
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Řešení v životní situaci

Životní témata a řešení namísto produktů…

Nebankovní 
část

Platba nebo 
úvěr

Analýza 
potřeb 

(customer
journey) 

Možné 
řešení

+
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Nákupní 
seznamy

Věrnostní 
kartičky

Dostupné 
finance a 

transakční 
historie

NFC platba
(v 

obchodě, 
na Poště)

Platba na 
internetu 

MasterPass

Archivace 
účtenky

Správa a 
ochrana 

platebních 
karet

Mobilní peněženka ČSOB NaNákupy je každodenním pomocníkem při nakupování - nenuceně 
tak zintenzivní interakci klienta s bankou
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Banka nemusí být nudná – Regionální karta přináší emoce

Články v novináchAréna Pardubice

U partnerů programu ČSOB Pojišťovna – Modré Expo
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Regionální karta je karta sportovního klubu, která spojuje příjemné zážitky s užitečným a 
odmyká výhody v regionu – banka ustupuje do pozadí, ale přitom je klíčová

Výhody
místního klubu

Platební karta

Nadšení
a patriotismus

Zážitky
ze sportu

Chytrá vstupenka
a permanentka

Regionální
karty
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Cool karta: Karta na kapesné, která pomáhá děti učit hospodařit



29

Page

Bezkontaktní nákup jízdenek přispívá k pohodlí zákazníků všech bank, zajišťuje další přesah 
do fyzického světa

 ČSOB nabízí řešení:

 karta nebo mobil nahradí hotovost – stroj vytiskne lístek

 karta zároveň slouží jako lístek

 …a na další se můžete těšit!
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Platební karta je také klíčem k bezkontaktní aréně: poslouží jako vstupenka, k nákupu 
občerstvení a dalších produktů a v případě regionální karty i jako věrnostní karta

 Na stadion již pouze s kartou a mobilem:

 Na kartu lze nahrát vstupenku nebo permanentku

 Kartou lze pořídit občerstvení

 Funguje pro držitele karet každé banky
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Namísto pokladny si obchodník pořizuje POS terminál uzpůsobený pro EET, který kromě 
karet podporuje i hotovost – náklady na pokladnu vynaloží cashless řešení

 POS terminál

 eviduje nejen platby kartou, ale i hotovost,

 a to jak celý nákup, tak jednotlivé položky,

 zajistí odeslání datové zprávy na server 
Finanční správy za účelem získání unikátního 
kódu,

 vytiskne kód na účtenku.

 Webová aplikace poskytne přehled transakcí.

 Elektronická archivace účtenek.



Miloš Minčič
Československá obchodní banka, a.s.

mmincic@csob.cz

Děkujeme a těšíme se na viděnou na Signal Festivalu!


