
بازاریابی خدمات 
ر بانکی مبتنی ب

رویکرد داده محور

دکتر روزبه ترابی•



تعریف بازاریابی
فراهم کردن کاالها یا خدمات برای برآورده ساختن نیازهای »•

«  .مصرف کنندگان
ریق بوسیلٔه آن افراد و گروه ها از طکه اجتماعی -مدیریتی فرایندی •

ه های خود با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواستمبادله کاال تولید و 
.  اقدام می کنند

.بازاریابی را نباید فروش یا زیرمجموعه ای از فروش دانست•
ریو مشت( کاالها یا خدمات)برای ارتباط بین ارزش محصول تالش •



تاریخچه بازاریابی
دوره های بازاریابی

دوره تولید
دوره فروش
مشتری
تعامل و برهم کنشی

 بازاریابی< =تولید
 بازاریابی< =تولید < =تحقیق
 بازاریابی < =تولید < =تحقیق= >

ه ذهن و ارتباط دائمی با مشتری تا نفوذ ب
اوقلب 



ارکان اساسی بازاریابی
(  Product)محصول یا خدمت •
(  Price)قیمت •
(  Place)محل یا شیوه توزیع •
(Promotion)ترویج •



 Robert)ارکان اساسی بازاریابی با محوریت مشتری 
F. Lauterborn1990)

(customer solution)راه حل مشتری •
(  customer cost)هزینه مشتری •
(convenience)آسودگی مشتری •
(communication)ارتباط با مشتری •



بانکداری جامع
به معنای ارائه خدمات مختلف به  «Universal Banking»اصطالح •

اقشار مختلف مردم است و نوعی نگرش مشتری محور در صنعت 
مالی را به خدمات بانکداری محسوب می شود که بازه وسیعی از 

.مشتریان عرضه می کنند
.جامع نوعی مفهوم می باشد، نه راه حلبانکداری •
امکان وجود دارد که بانک ها بعضی از خدمات را ارائه دهند، که این •

می شوندبه عنوان بانک های جامع در اشکال متنوع ظاهر 
،بانکداری اختصاصیخدمات عبارتند از این 

.… و بانکداری خرد ، بانکداری شرکتی



نیاز بازاریابی در بانک ها
.یک بانک بدون مشتری فاقد ارزش است•
.الزم است بانک نیازهای مشتریان خود را برطرف کند•
والت و حفظ مشتریان فعلی از طریق ارائه محصجذب مشتریان جدید•

مناسب
یتعهد به ارائه خدمات وسیع و متنوع و ایجاد رضایت خاطر مشتر•



بازاریابی در بانک
شناخت برترین بازارهای سودآور در حال حاضر و آینده•
تشخیص نیازهای فعلی و آینده مشتریان•
تعیین اهداف توسعه کسب و کار و ارائه نقشه های رسیدن به آن•
هامدیریت و تعیین تنوع محصوالت و خدمات بانکی و ترویج آن•
ایجاد سازگاری با تغییرات بازار•



مراحل مختلف بازاریابی داده محور
استخراج داده ها•
تمیز کردن داده ها•
دسته بندی •
بصری سازی•
کشف روندها و روابط•
تصمیم بر اساس نتایج بدست آمده•
ناشی از تصمیم هاتاثیرات اندازه گیری •



شناخت بازار

مساله چیست؟•
مشتری شما کیست؟•
مشتری شما کجاست؟•
پراکندگی بازار محصول شما•

دسته بندی مشتریان از جنبه های مختلف▫
محصول شما برای چه کسانی ارزش ایجاد می کند؟•



شناخت نیاز های فعلی و آینده مشتریان
از منظر استفاده از خدماتدسته بندی مشتریان•
پیش بینی تغییر رفتار استفاده از محصوالت و خدمات•
پین هاتغییر رفتار استفاده از خدمات و محصوالت با استفاده از کم•
از طریق شناخت ویژگی های رفتاری مشتریان هدف، بازاریابی •

خاصخدمات 
ر بازارهارصد تغییرات بازار، پیش بینی تحوالت بازار ناشی از سای•



دسته بندی مشتریان
دالیل افراز مشتریان•

شناخت بهتر مشتریان▫
ایجاد بازارهای کوچکتر▫
سفارشی سازی محصوالت▫
رضایت بیشتر مشتریان▫
هزینه کمتر▫
ایجاد کمپین های هدفمند▫
▫...
انواع دسته بندی•



انواع رفتار مشتری



(target market)بازار هدف 
ر بازار هدف دسته ای از مشتریان با نیازهای مشابه است که اکث•

.ارندتولیدکنندگان برای فروش محصول خود روی آن دسته تمرکز د
چه نیازی از کدام دسته از مشتریان مورد نظر است•
دسته بندی•

...آدرس، مکان فعلی، آب و هوا و : جئوگرافیک ▫
...سن، جنسیت، تحصیالت و : دموگرافیک▫
...عادات، ارزش ها، دین، شیوه زندگی و : سایکوگرافیک▫
...درجه وفاداری و : ویژگی های رفتاری▫
دسته بندی استفاده از خدمات▫



:مثال بازار هدف
انتخاب مشتریان با مانده باال جهت ارائه سپرده های

اهداف•بلندمدت
ایجاد سود بیشتر برای مشتری▫
افزایش رضایتمندی مشتری▫
افزایش وفاداری مشتری▫
فروش بیشتر محصوالت▫
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بررسی بازار هدف مثالی از منظر سپرده ها
متن•
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مثالی از منظر درگاه های ارتباط بررسی بازار هدف 
مشتری با بانک

محل توزیع محصول جدیدتعیین 
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ارزش طول عمر مشتری
مشتری در بازاریابی طول عمر هر ارزش •

ن مشتری پیش بینی سود خالص از آن مشتری، در تعامالت آینده با آبرابر ▫
.  است

بازه سوددهی مشتری•
بر سالمت از تمرکز بر سود کوتاه مدت، به تمرکزتغییر رفتار شرکت ها ▫

مشتری هاروابط بلندمدت با 
سود و زیان نهایی هر مشتری•

ری هزینه بدست آوردن حداکثر مقداری که یک بنگاه باید برای یک مشت▫
کند



محاسبه ارزش طول عمر مشتری
(به سال)پیش بینی زمان باقی ماندن مشتری •

روش پیش بینی درآمد سالهای آتی، بر اساس تخمین محصوالت آتی و ف•

آنها

تخمین هزینه ارائه محصوالت آتی •
ارزش فعلی سود خالص سالهای آتی•



مشتریان به تفکیک طول عمر در بانک نمونه



RFM
رده مي بمشتری به کار و ارزش مشتری رفتار ارزيابی اين معيار براي •

حالت ی فضابر روش مبتنی را در طول زمان مشتری غالباً رفتار . شود
کندرديابی می 



باشگاه مشتریان
ایجاد ارتباط دوسویه و منافع مشترک•
ایجاد وفاداری•
•Gamification
ایجاد حس عاطفی•

...کمپین های سالروز تولد و ▫
جمع آوری اطالعات مشتریان •

محل سکونت. 1▫
عالقه مندی ها. 2▫
سن. 3▫
تحصیالت ▫
▫...



مدیریت کمپین
شناخت عالقه مندی ها مشتریان هدف و اطالع از سبک زندگی، 1.

سایر محصوالت مورد استفاده آن ها
ارائه محصوالت مناسب2.
ترویج محصول3.
تبلیغ و ترغیب▫
ایجاد طرز فکر▫
سبک زندگی▫
شخصیت سازی▫
▫...



وفاداری
تریامتیازدهی به مشتری و ارتقا شخصیت حقیقی و اعتباری مش•
مدیریت ارتباط با مشتری•
RFMشاخص های •

ارزش مالی▫
تناوب خرید▫
آخرین خرید▫
احتمال رویگردانی مشتری•



بازاریابی پایگاه داده
دیتابیس مصرف کنندگان•

...شامل اطالعات کلی، راههای ارتباطی و ▫
B2Cمخصوص ▫
ی و محدودیت انتشار به دلیل قوانین حفظ محرمانگی اطالعات شخص▫

حریم خصوصی
دیتابیس تحلیلی کسب و کار•

شامل اطالعات تحلیلی رفتار دسته های مختلف مشتریان▫
B2Bمخصوص ▫

این پایگاه های داده معموال از اطالعات فروش، فرم های تبلیغاتی،
.جمع آوری می شوند... کمپین ها و 



بازاریابی پایگاه داده
استفاده از اطالعات مشتریان رویگردان•

شناخت علل رویگردانی▫
ایجاد کمپین جهت بازگردانی▫
ایجاد دیتابیس های تحلیلی کسب و کار▫



اصالح فرایندهای بازاریابی
شناخت خدمات و محصوالت زیان ده، باز تعریف محصوالت•
رصد دسته های پیش فرض بازار از منظر رفتار•
پیشنهاد محصوالت از طریق تحلیل های لحظه ای داده های ورودی•
اصالح و جلوگیری از ثبت اشتباه اطالعات در پایگاه های داده•



(94پاییز )هزینه شناخت مراکز درآمد و : مثال 
1



تصمیم برای تغییر روند کارمزدها 
افزایش سرانه خودپرداز به ازای مشتری•
95نتیجه در فصل بهار •
عدم تغییر نسبت تراکنش ها•
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(94ز پایی)چه اتفاقی برای درگاه های جدید افتاده است 
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(95بهار )چه اتفاقی برای درگاه های جدید افتاده است 
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مشکالت اجرایی
عدم تشخیص نیاز واقعی•
عدم جایابی صحیح برای درگاه های خدماتی•
عدم وجود کمپین ها و ترویج صحیح خدمات•
وفاداری مشتریان به بانک ها و موسسات رقیب•
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جایابی برای درگاه های خدمات
بر خودپرداز موردنیاز با رویکرد فزونی کارمزدهای دریافتیتعداد •

کارمزدهای پرداختی
و جایابی بهینهمکان یابی •
...خودپردازها ازنظر عملکرد، پذیرندگی و دسته بندی •
مشتریان ازنظر استفاده از خدمات خودپردازدسته بندی •
کاهش عملکرد تراکنشی خودپردازپیش بینی •



ترویج خدمت و تشویق مشتریان برای تغییر
تعریف کمپین•
و امتیازتخفیف•
امتیاز و جایزه در لحظه و تعاملی•

شرط

شروط بر اساس •
پارامترهای تراکنش

شروط بر اساس •
ویژگی های دارنده کارت

شروط کلی•

اقدام

ارائه امتیاز•

ارائه کد قرعه کشی•

قرعه کشی آنالین•

تخفیف•

رسانیاطالع

ارسال پیامک•

چاپ روی رسید•

فراخوانی وب سرویس از •
پورتال



عناصرکلیدی در بازاریابی داده محور
داده های دموگرافیگ و رفتاری•
شناخت گرایش های مشتری•
بازاریابی چند کاناله•
داده کاوی و تکنیک های کار با داده•
بصری سازی از زوایای مختلف•
ناشناستکنیک های تجمیع داده ها و داده های •



خالصه
مفاهیم بازاریابی•
تاریخچه بازاریابی•
ارکان بازاریابی•
بانکداری جامع•
بازاریابی داده محور•
ریانافراز و دسته بندی مشت•
بازاریابی هدفمند•
طول عمر مشتری•

•RFM
باشگاه •
مدیریت کمپین •
وفاداری مشتری•
بازاریابی پایگاه داده•
اصالح فرایندها•
نمونه تصمیم گیری در بازار•


