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BRIEF
Sektor: Bančništvo in zavarovalništvo

Naročnik: Ena od vodilnih slovenskih bank

Produkt/ Storitev: Pred počitiške storitve



BRIEF
1 Ime akcije (delovno) Predpočitniške storitve 2018

2 Začetek akcije 1.04.2018
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Cilj akcije in komunikacijski cilji

V Banki želimo, podobno kot v zadnjih treh letih, pospešiti prodajo tistih bančnih storitev, ki si jih je priporočljivo
urediti pred odhodom na dopust ali počitnice: poleg mobilne banke, obročno kreditno kartico, zavarovanje zlorabe
plačilnih kartic in turistično zavarovanje.

Vsebinsko se bomo navezali čas pred dopusti in počitnicami ter poudarili koristi tistih bančnih storitev, ki posebej prav
pridejo na dopustu.

Komunikacijski cilji:

a) Pridobivanje ogledov pristajalne spletne strani Predpočitniške bančne storitve:

b) Medijski doseg na ciljni skupini: s to kampanjo želimo doseči vsaj 70 % ciljne skupine.
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BRIEF
4 Ciljna skupina:

Primarna ciljna skupina

o Primarna demografska: aktivni zaposleni od 27 do 55 let,

o Sekundarna demografska: mladi od 18 do 26 let.

Značilnosti ciljne skupine:

Gre za aktivne posameznike, ki živijo sodoben, hiter način življenja. Z modernimi bančnimi storitvami
lahko učinkovito in varno upravljajo s financami kjerkoli in kadarkoli, z zavarovanji pa si zagotovijo
varnost v primeru nepredvidljivih dogodkov na dopustu ali na potovanju.
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5 Komunikacijske usmeritve:

- ciljno sporočilo (glavno sporočilo)

- prednosti storitve za uporabnika

S predpočitniškimi storitvami imate svoje osebnime finance varne in vedno pri roki.

Prednosti predpočitniške ponudbe bančnih storitev :

- Varnost, večja brezskrbnost na počitnicah
(turistično zavarovanje, zavarovanje kartic, nezgodno in turistično zavarovanje).

- Denar pri roki
(plačilne kartice).

- Možnost plačila na obroke na vseh plačilnih mestih
(tudi za nakup turističnih aranžmajev, letalskih kart – tudi preko spleta in neposredno na dopustu).

6 Termin: April – julij / 2018
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