سفارشی سازی خدمات در بانکداری شرکتی چگونه شکل می گیرد

بخشبندي بازار و لزوم جداسازي
مشتريان
بخش بندي مشتريان يکي از موتورهاي رشد براي سازمان هاي مشتري محور است و شرکت ها و سازمان ها با مسائلي مشابه اين مواجهند .در صورت نبود
بخش بندي مشتريان ،امکان تمرکز بر يک بخش خاص و تشخيص نيازهاي آنها و در نهايت توليد و ارائه محصوالت و خدمات ميسر نخواهد بود.

تقسيم پايه مشتريان به گروه هايي با مشخصه هاي مشابه به منظور توليد و فروش محصوالت و خدمات متناسب با آنها ،بخش بندي مشتريان ناميده مي
شود .بخش بندي بحث ايجاد گروههاي همگون بر اساس شاخصهاي مختلف است .هدف از بخش بندي مشتريان ،شناخت بهتر نيازهاي هر بخش،
هدفگذاري درآمد ،سودآوري و هزينه براي هر بخش و همچنين پايش مشتريان هر بخش به منظور فراهم کردن بهترين ارزش پيشنهادي براي آنهاست.
در مدل سنتي ،تعامل بانک ها با همه گروه هاي مشتريان مشابه است ،به اين معنا که تفاوتي در ارزش پيشنهادي به گروه هاي مختلف مشتريان با
نيازهاي متفاوت وجود ندارد .در مدل جديد بانکداري ،بسته پيشنهادي به مشتريان در هر گروه ،متفاوت و همچنين نحوه تعامل ،کانال ها و قيمت
محصوالت مختلف بر اساس نيازهاي گروههاي مختلف مشتريان ،بسته به ارزشي که مجموعه گروه مشتري براي بانک ايجاد مي کند ،به شکلي متفاوت
طراحي مي شود.
به اين ترتيب بخشبندي ابزاري است براي شناخت دقيق تر نيازهاي مشتريان به منظور جاي دادن آنها در گروه هاي کوچکتر که به شناخت نيازها و
ارتقاي سطح خدمات و بهينه سازي برآورد نياز مشتري کمک مي کند.
بخش بندي بازار نقش کليدي در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي ايفا مي کند .به طور بالقوه روشهاي بسياري براي بخش بندي مشتريان وجود
دارد و برخي از آنها نسبت به ديگر روشها از مزيت بيشتري برخوردارند  .حتي بانک هايي با توانمندي هاي مشابه ،اغلب بازارهاي خود را بر اساس
استراتژيهاي کالن خود به اشکال متنوعي بخش بندي مي کنند که اين امر به تعيين بازارهاي هدف مختلف و در نهايت به آميخته هاي بازاريابي
متفاوت ختم ميشود.
انجام بخش بندي بازار به شکل علمي ،جـامع و آگاهانـه نتـايج بسيار مفيدي براي سازمان در پي خواهد داشت .عالوه بر اين ،افزايش رقابت در فضاي
کسب وکار بانکداري کشور و افزايش قدرت انتخـاب مشـتريان ،ضرورت توجـه بيشـتر بـه نيازهـاي مشتريان و پاسخگويي مناسبتر به آنها ،انجام اصولي
بخـش بنـدي بازار را بيش از پيش نمايان کرده است .در فضـاي رقابتي فعلي ،بانک هايي موفق خواهند بود که به جاي استفاده از رويکردهاي سنتي
بازاريابي انبوه ،و يا انجام نـاقص و غيرعلمي بخـش بنـدي ،به انجام بخـش بنـدي بازار بر مبناي روش هاي علمي و بر اساس ويژگي ها و نيازهاي
مشتري مبادرت ورزند .بانک ها نيز از ديرباز به اهميت تقسيم بازار پي برده و نسبت به انجام آن اقدام کرده اند .با اين وجود مبناي تقسيم بازار در
بانکداري سنتي عمدتا بر اساس وظايف عملکردي بانک و يا خدمات قابل ارائه به مشتريان بنا نهاده شده است؛ به اين ترتيب که مشتريان به گروه هاي
سپردهاي ،تسهيالتي ،تعهداتي ،جاري و  ..تقسيم ميشوند.
اما گستره بخش بندي مشتريان در گروه هاي مختلف آنها متفاوت بوده و بر اساس ماهيت و خصوصيات مشتري انجام ميگيرد .در اين معنا ،بخش بندي
مشتريان به تناسب ماهيت حقيقي ،حقوقي و اندازه به بخش هاي بانکداري جامع تقسيم شده است.
در اين ميان بانکداري شرکتي با تمرکز بر مشتريان حقوقي بزرگ که با ميزان معيني از ريسک ،بازده و سودآوري بلندمدت را به ارمغان مي آورند ،از
اهميت خاصي برخوردار است؛ مشترياني که با صرف وقت ،نيرو و هزينه قابل قبول از سوي بانک بيشترين درآمدزايي و سودآوري را ايجاد مي کنند .به
اين ترتيب و با توجه به ظرفيت ارزشآفريني مشتريان ،مهم ترين گروه در ميان مشتريان حقوقي بانک ،مشتريان شرکتي هستند .بديهي است گروه
هاي مشتريان شرکتي حوزه وسيعي از صنايع و خدمات را در برميگيرد و نياز به تعيين حد براي بررسي پتانسيل مشتري و تقسيم مشتريان
واجدالشرايط استفاده از خدمات بانکداري شرکتي دارد .بر اساس تعريف انجام شده ،در بانک تجارت ،اشخاص حقوقي که بر اساس صورت هاي مالي
حسابرسي شده ،درآمد ساالنه فروش يا ارائه خدمات حداقل  055ميليارد ريال و يا گردش وجوه نقد  0555ميليارد ريال داشته باشند ،براي ورود به
بانکداري شرکتي مورد بررسي قرار ميگيرند .با توجه به تعريف ارائه شده ،تعداد کل شرکت هاي واجد شرايط در کشور بر اساس داده هاي سال مالي
 0931حدود  055شرکت است .تعداد محدودي از اين مجموعه شامل شرکت هاي ارائه خدمات مالي مانند بانک ها ،شرکت هاي بيمه و شرکت هاي

وابسته به بانکها هستند .براساس سياست هاي جذب مشتري در اين مديريت به طور بالقوه مشتريان بانکداري شرکتي نخواهند بود و از فهرست مذکور
حذف شده است .همچنين بر اساس فيلترهاي خاصي نظير توانمنديهاي مشتريان ،پتانسيل و ريسک آنها و وضعيت رقابت صنايع مختلف ،تعداد
مشتريان شرکتي محدود شده و استراتژي هاي مشتريگزيني انجام شده است .پس از تعيين حدود مشتريان شرکتي بانک تجارت  ،در مرحله بعد بر
اساس استراتژيهاي کالن بانک ،تخمين ميزان درآمد و توانمنديهاي بانک در برآوردن نياز مشتريان ،بازارهاي هدف بانکداري شرکتي تعيين ميشود.
بر اين اساس بخش بندي بازارهاي هدف بانکداري شرکتي عبارت است از:
گروه انرژي با تمرکز بر حوزه نيروگاهي
گروه نفت و گاز با تمرکز بر پتروشيمي
گروه بهداشت و درمان با تمرکز بر شرکت هاي دارويي
گروه حملونقل با تمرکز بر حملونقل دريايي
گروه مخابرات با تمرکز بر اپراتورهاي تلفن همراه
گروه صنايع با تمرکز بر شرکت هاي صنعتي
حوزههاي مذکور به عنوان بازارهاي تقاضا مدنظر بانکداري شرکتي قرار داشته و سعي مي شود با شناسايي دقيق بازارهاي شرکتي و فعاالن اين بازارها و
درک صحيح نيازهاي مديريت اين شرکت ها نسبت به طراحي و ارائه خدمات تخصصي ويژه اين مشتريان اقدام شود تا با افزايش سطح تعامالت دوجانبه،
در جهت ايجاد ارزش مشترک بانک و مشتريان گام برداشته شود.
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