
Spremljanje prepoznavnosti in 
priporočilo (NPS) znamk bank
Slovenija - splošna ponudba za kvartalni bančni monitor
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Kvartalno merjenje poznavanja znamk

• Kvartalno merjenje (konec vsakega kvartala) za vse banke.

– Q1: Marec

– Q2: Junij

– Q3: September

– Q4: December

• Spletna anketa, Valicon panel.

• Vzorec: n=1000 na kvartal. 

• Analiza trenda poznavanja: TOM, spontan priklic in podprto prepoznavanje se 
prikazuje po posameznem kvartalu. V primeru letnega rednega kvartalnega
spremljanja se poroča vse znane rezultate, v primeru enkratnega naročila le 
primerjava trend zadnje 4 časovne točke.
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Kvartalno merjenje NPS
• Kvartalno merjenje (konec vsakega kvartala) za vse banke.

– Q1: Marec
– Q2: Junij
– Q3: September
– Q4: December

• Spletna anketa, Valicon panel.
• Vzorec: n=1000 na kvartal. Pričakujemo od tega cca n=180-200 strank Abanke, kar zadostuje za 

spremljanje NPS-ja. Letno to pomeni do n=600 + uporabniki iz All Finance. 
• Analiza trenda NPS se prikazuje po posameznem kvartalu. V primeru letnega rednega kvartalnega 

spremljanja se poroča vse znane rezultate, v primeru enkratnega naročila le primerjava trend zadnje 4 
časovne točke.

• NPS za banko glede na vse uporabniki in uporabnike glavna banka. 
• Možnost dodajanja indikatorjev za dodatno pojasnjevanje NPS:

– Razlogi in motivatorji ocene: dodatno odprto vprašanje, kjer anketirani uporabniki pojasnijo svojo oceno. 
– Ali je prišlo v zadnjem obdobju do interakcije z banko: Dodatno vprašanje ali je v zadnjih 3 mesecih 

anketiranec bi v izpostavljen kateri od stičnih točk – poslovalnica, klicni center, spletna, mobilna banka, 
klica ali mail svetovalce, opaznost oglasa.
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NPS prednosti in omejtive

Kvartalno merjenje na reprezentativnem vzorcu

Prednosti Meri kumulativni novo priporočila, ki se ga primerja s konkurenčnimi bankami. 
Pridobimo rezultate po posamezni banki (vse banke na trgu) oziroma omogoče 
primerjalni pogled na pozicijo glede na kategorijo kot celoto.

Omejitve V merjenju je splošen NPS, ki ni vezan neposredno na dogodek / interakcijo in v tem 
kontekstu pogosto ni mogoče neposredno obrazložiti nihanje v rezultatu.
NPS temelji na 1 anketnem vprašanju in je podvržen nihanju.
Izvedba na omejeni velikosti vzorca. To pomeni, da vzorec strank Sparkasse ni velik; 
ocenjujemo da pridobimo okoli 30 ocen na kvartal.

Pričakovana velikost 
vzorca

n=1000 / kvartal
Pričakovan letni vzorec strank Abanka: ~n=180-200
Q1: NPS  n=cca 8.000-10.000, uporabniki Abanka ~n=2000
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Splošna ponudba bančnega monitorja

Storitev
Cena posamična 

meritev
Cena za kontiurano 

poročanje

Naročilo 1 meritve in primerjava 
za 1 leto nazaj; skupaj 4 časovne 
točke

Naročilo za celo leto z 
avtomatskim podaljšanjem, vse 
primerjave za nazaj, naročniki All 
Finance* imajo NPS za Q1 
brezplačen

1) Bank Brand Awareness – prepozanvnost bank, n=1000/kvartal € 1.200 € 500 / kvartal

2) NPS - kvartalno merjenje preko Valicon spletnega panela, spletna 
anketa, n=1000/kvartal € 1.900 € 950 / kvartal

2.1) Dodatek NPS: Razlogi in motivacija ocene (dodatno odprto vprašanje 
vezano na obrazložitev ocene)**

€ 800 € 500 / kvartal

2.2) Dodatek NPS: Interakcija z banko v zadnjem obdobju (dodatno zaprto 
vprašanje, ki nakazuje ali je bil uporabnik v kateri obliki stika z banko)**

€ 400 € 200 / kvartal

Cena vključuje: standardno poročilo z demografskimi profili v PDF formatu

Cene ne vključujejo DDV.

* Naročniki All Finance: Q1 podatki se vzamejo iz All Finance velikega vzorca; ** Meritve samo v Q2, Q3 in Q4 razen v primeru ekplicitnega naročila. Opomba za 
dodatke: Dodatki se vkljuaplajjo na zahtevno naročnika, podatki za nazaj niso na voljo, če naročnik ni tega naročil.



Predstavitev ponudnika 

Predstavitev ponudnika



STORITVE
Trženjsko raziskovanje
Trženjsko svetovanje
Zbiranje podatkov
Poslovna analitika

USTANOVITEV
1996, v zasebni lasti
Zaposleni: 35 FTE v Sloveniji
in 15 FTE v Adriatic regiji
Regionalni tim 50 strokovnjakov
Promet: 2015: 3,1 M € 
(Slovenija, Hrvaška, BiH, Srbija)

IZKUŠNJE
20 let
Največja neodvisna trženjsko 
raziskovalna družba v regiji.

SPECIALISTI ZA INDUSTRIJE
Trgovina, FMCG, Finance, 
Telekomunikacije Turizem, 
Farmacija, Avtomobilizem, 
Mediji & Oglaševanje

TRGI
AUT, BEL, BGR, CZE, CYP, 
MNE, FRA, GRC, ITA, KAZ, 

HUN, MKD, MLT, DEU, NLD, 
POL, PRT, ROU, RUS, SVK, 
ESP, CHE, TUR, UKR, GBR

ON-LINE
> 100.000 spletnih anket letno

> 65.000 spletnih panelistov

KVANTITATIVNE RAZISKAVE
>75 CATI enot

>1000 terenskih anketarjev
~40.000 F2F anket letno

> 300 CATI anket dnevno

KVALITATIVNE RAZISKAVE
8 strokovnjakov

65 skupnih let izkušenj
930 ur s potrošniki

> 300 fokusnih skupin letno

VISOKI STANDARDI KAKOVOSTI
Član ESOMAR in neodvisne mreže agencij -

IRIS, certificirani IBM  partner

PISARNE
Slovenija, Hrvaška, 

BiH, Srbija

PIONIRJI
Lasten razvoj

Inovativne metode
novo: Neuro & Bio-metrične

metode





  KLJUČNA 
DEJSTVA
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Dodajamo vrednost procesu odločanja:

▪ Poglobljeni VPOGLED V REGIJO
▪ Sledenje trgu in kategoriji, lokalnim in 

globalnim TRENDOM
▪ Prinašamo NAJBOLJŠE PRAKSE
▪ Osredotočimo se na RELEVANTNO (segmenti, 

trgi, strategije …)
▪ POVEZUJEMO vse razpoložljive vire podatkov
▪ Razvijamo NOVE REŠITVE (Smart Profiler, Smart

Feedback, Service Design, Migracije potrošnikov 
in nakupna pot …)

▪ Zagotavljamo AKCIJSKE ZAKLJUČKE, priporočila 
in svetovanje

▪ OPTIMIZIRAMO resurse
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Optimalno povezujemo tradicionalne metode s sodobnimi in 
inovativnimi pristopi

Podatki s trga in o 
trgu

Biometrične metode z 
EEG in Eye-track napravami

Lastni spletni paneli
Profilirani panel potrošnikov

Smart profiler platforma za 
sistematični zajem podatkov 
na točkah stika

Tradicionalne metode 
zbiranja podatkov (CATI, F2F, 
fokusne skupine, poglobljeni 
intervjuji) z uporabo 
sodobnih tehnologij.

Trženjska analitika in 
avtomatizacija

Prediktivna analitika
Poslovno poročanje

Nadgradnja in avtomatizacija 
upravljanja digitalnih 
kanalov (DigitAll):
Kampanje
Pridobivanje leadov
Spremljanje odziva
Sprotna analitika
Segmentacija baz

IBM SPSS
IBM Modeler
Silverpop

Trženjske raziskave

BrandTrack
Nakupna pot (Customer 
Journey)
Segmentacije

4P pregledi trgov:
All Finance Banke
All Finance Zavarovalnice
All Energetika
All Trajne dobrine

Neuro.DiagnostICON
Ad.DiagnostICON
Ad.Developer
Neuro.Optimiser

Strateško svetovanje 
in podpora rasti

BrandICON
ConceptICON

Vpogled v potrošnika
Razvoj poslovnih modelov
Določanje vrednosti
Mapiranje nakupne poti
Oblikovanje storitev (Service
Design)

Poglobljena analiza konkurence 
(Competitor Deepdive in Semiotika)

Analiza kategorije in tržno 
pozicioniranje (Market Intelligence)

Analiza vlaganj v oglaševanje 
(Media Report)
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Valiconov pristop


