اهميت مشتريان نسل Y

در صنعت

بانکداري
متخصصان علوم ارتباطات ،نسلها را بر اساس رويارويي با پديدههاي دنياي مجازي طبقهبندي کردهاند ،چرا که به علت سرعت پيشرفت فناوري ،افراد ارزشها و
رفتارهاي متفاوتي دارند .در اين دستهبنديها ،نسلهاي Y،Xو ( Zاز اواسط سال  0691ميالدي به بعد) اکثر جمعيت جهان را تشکيل ميدهند ،اما از آنجا که نسل
 -Yنسل مسلط به ابزارهاي ارتباطي جديد مثل اينترنت و شبکههاي اجتماعي -بخش مهمي از سهم درآمدي دهه آينده را تشکيل خواهند داد ،جايگاه اين نسل در

آينده صنعت بانکداري حائز اهميت است .در اين راستا با توجه به تمايل اين نسل به استفاده از آخرين فناوريها و همچنين با توجه به سطح پايين وفاداري آنها
نسبت به يک برند خاص ،استفاده مؤثرتر از ابزارهاي تلفن همراه و رسانههاي اجتماعي در سيستمهاي پرداخت براي تعامل پايدار با اين نسل و همچنين اتخاذ
راهکارهايي به منظور پايبند کردن اين نسل بايد در دستور کار بانکها قرار گيرد.

معرفي مشتريان نسلهاي  Y ،Xو Z
در گذشته هدف بازاريابي يافتن تکنيکهايي براي افزايش فروش بود و در واقع بازاريابان به دنبال سودآوري بودند .در طول زمان مديران بازاريابي بهطور
فزايندهاي تالش کردهاند فعاليتهاي خود را بر اساس درک ويژگيهاي مشتريان متمرکز کنند تا جايي که امروز شعار بازاريابان ،درک خريداران به صورت
انفرادي يا شناخت يک بخش بازار است .تعداد ،نوع خواستهها و قدرت خريد خريداران متناسب با تغييرات حاصل در اقتصاد ،فناوري و فرهنگ تغيير ميکند.
در واقع به علت سرعت پيشرفت فناوري و ارتباطات ،ارزشهاي ملي به تنهايي حائز اهميت نبوده و ارزشهاي جهاني نيز در جامعه نفوذ ميکند .يکي از
چالشهاي اصلي مديران امروز ،رويارويي با افراد نسلهاي متفاوت با ارزشها و رفتارهاي مختلف است که روشها و اصول منحصر به خود را براي بازاريابي مي
طلبد .متخصصان علوم ارتباطات ،نسلها را بر اساس رويارويي با پديدههاي دنياي مجازي طبقهبندي کردهاند ،زيرا با توجه به امکاناتي که در اختيار هر نسل
بوده ،بعضي مسائل شاخصتر و بيشتر ديده ميشود و باعث تفاوت نسلها شده است .در ادامه با توجه به اين که بيشتر افراد جامعه را نسلهاي  Y ،Xو Z
تشکيل ميدهند ،به طور خالصه به خصوصيات هر يک از اين نسلها اشاره ميشود.
نسل X
به متولدين دهه  06تا اواسط دهه  06ميالدي نسل  Xميگويند .در جواني اين نسل کمکم شکلهاي جديد ارتباطات شکل گرفت .آنها اولين نسلي بودند
که اينترنت را در زندگيشان تجربه کردند .اين نام اولين بار در سال  1991در کتاب «نسل X؛ داستاني براي يک فرهنگ شتاب گرفته» توسط داگالس
کاپلند وارد ادبيات مدرن شد .او به اين خاطر نام اين نسل را  Xگذاشت که جوانهاي اين نسل به نسبت نسل قبل -نسل انفجار جمعيت  -ارزشهاي مبهمي
داشتند .اين نسل براي ارتباطهايشان هم از تلفن و هم از اينترنت استفاده ميکردند.
نسل Y
به متولدين دهه  06تا اواسط دهه  96نسل  Yميگويند؛ نسلي که امروزه بيشترين جمعيت نيروي کار را تشکيل ميدهد .اين نام فقط به دليل اينکه بعد
از نسل  Xقرار گرفتند ،روي اين نسل گذاشته شد .نسل  Yنسلي است که در عصر فناوري به دنيا آمده است .آنها کامالً به ابزارهاي ارتباطي جديد مثل
اينترنت مسلط هستند و کارکردن در فضاي مجازي بخشي از زندگي روزمرهشان را تشکيل ميدهد .به اين نسل ،نسل «هزاره» يا «وب گرد» هم ميگويند.
اين نسل اولين چيزي که در اينترنت ميبيند ،وب سايتها و وبالگها هستند.
نسل Z
متولدين اواسط دهه  96به بعد  ،نسل  Zهستند .به آنها نسل اينترنت يا نسل شبکه ميگويند .شبکهايها در زماني زندگي ميکنند که اينترنت همه
عرصههاي اقتصادي و اجتماعي را تحت تاثير قرار دادهاست .اولين چيزي که اين نسل از اينترنت ميبيند ،وب2ها يا شبکههاي اجتماعي است .اين نسل
را ميتوان در نوجوانها نيز سراغ گرفت .برخي به اين نسل نام «شهروندان ديجيتال» دادهاند.
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 20 ،Capgeminiدرصد جمعيت جهان را نسل  Yتشکيل ميدهد که نسبت به ساير گروههاي جمعيتي قابلتوجه بوده و انتظار ميرود بخش مهمي
از سهم درآمدي دهه آينده را تشکيل دهند .بنابراين جايگاه نسل  Yدر آينده صنعت بانکداري حائز اهميت است.

جايگاه نسل  Yدر آينده صنعت بانکداري
نسل  Yدر آينده نزديک ،به فرصت قابلتوجهي براي بانکها و مؤسسات مالي تبديل خواهند شد .از طرفي ،اين گروه بزرگ مشتريان بالقوه انتظارات
بيشتري از ابزارهاي ارتباطي داشته و به منظور وفاداري آنان بايد خدمات بر مبناي فناوريهاي پيشرفته مدنظر قرارگيرد .بر پايه يک نظرسنجي در
سال  2612که توسط گروه مشاوره بانکداري  Capgeminiمبتني بر اخذ نظرات بيش از 10هزار مشتري در  22کشور انجام شده است ،نيمي از
مشتريان نسل  Yاعالم کردهاند که در صورت ارايه خدمات بهتر توسط ساير بانکها ،آن بانک را به عنوان گزينه جديد خود انتخاب خواهند کرد .در
واقع اين نسل به علت استفاده از آخرين فناوريها در بسياري از جنبههاي زندگي خود ،وفاداري کمي نسبت به استفاده از يک برند خاص دارند .بر
همين اساس نتايج نظرسنجي فوق نشان داده است ،کيفيت کلي محصوالت و خدمات ،سهولت و راحتي ،کارمزد ،نرخ بهره و سرويس بانکداري
اينترنتي براي اين نسل از اهميت ويژهاي برخوردار است و ميتواند در وفادارسازي آنان مؤثر باشد .در اين راستا ،نقش عامل کارمزد نيز به عنوان مهم
ترين عامل بيان شده تا آنجا که عامل ترک يک بانک و مراجعه به بانکهاي ديگر شناخته شده است.
همچنين با توجه به اينکه استفاده از کانال تلفن همراه نسبت به ساير کانالها از جمله شعب ،اينترنت ATM ،و  ...براي نسل  Yاهميت زيادي دارد،
بهتر است بانکها در مسير توسعه قابليتهاي موبايل بانک گام بردارند .برآورد شده تا سال  ،2610بيش از يک ميليارد نفر از تلفن همراه خود براي
انجام تراکنشهاي بانکي استفاده خواهند کرد که بخش عمدهاي را اين نسل جوان و مسلط به فناوري تشکيل ميدهند.
سيستمهاي پرداخت موبايلي ميتوانند از طريق مزايايي چون مجهز شدن به فناوريهاي جديد مثل  ،NFCاعطاي جوايز و در نظر گرفتن تخفيفها
و  ...رشد بيشتري داشته باشند .گزارش فيسبوک در ابتداي سال  2610بيان ميکند که  06درصد افراد متعلق به نسل  Yترجيح ميدهند بانکي
که در آن حساب دارند در شبکههاي اجتماعي حضور داشته باشد ،چرا که اين نسل در شبکههاي اجتماعي بسيار فعالتر از ساير گروهها هستند و در
صورت رضايتمندي ميتوانند تجارب خود را به اشتراک بگذارند .ازاينرو بانکها ميتوانند با توجه ويژه به شبکههاي اجتماعي در شبکههاي مجازي
تعامل بهتري با مخاطبان برند خود داشته باشند و اين يکي از مؤثرترين روشهاي بازاريابي است .بررسيهاي به عمل آمده توسط مؤسسه مشاوره
مالي
 The Financial Brandدر خصوص رتبهبندي بانکهاي جهان بر اساس فعاليت در شبکههاي اجتماعي نيز بيانگر اهميت موضوع است .در
آخرين رتبهبندي اعالمشده از سوي اين مؤسسه براي سال  ،2610بانک مرکزي هند در رتبه اول و بانکهاي اياالتمتحده آمريکا در رتبههاي بعدي
قرار دارند.
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