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DIGI@BANK MONITOR DIGI@BANK BULLETIN

DIGI@BANK MONITOR

A Digi@Bank Monitor vásárlók (előfizetők) mindkét részt megkapják

A Digi@Bank Bulletin tartalmazza az 

ad hoc kérdésblokkot, amely negyedévente 

mindig más, aktuális témát vizsgál

A Digi@Bank Monitor a fix, ismétlődő részeket tartalmazza, 

amelyek évente legalább egyszer biztosan ismétlődnek

2020: egyeztetés alatt 

2019. évi 4 Bulletin témánkról itt 
olvashat: 

https://nrc.hu/nrc-
hirek/digibankmonitor-

penzugyi-elemzes-szindikalt-
kutatas/
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Digitális stratégia 
támogatása, feedback

Piaci kitekintés: 
bankolás a 

versenytársaknál (is)

Brand health és 
kommunikációs 

tevékenység nyomon 
követése

Ügyfélélmény-
fejlesztések stratégiáját, 
feedback-jét támogatja

Bankok akvizíciós 
potenciálja

Piacot fogyasztói oldalról 
megmozgató újdonságok 

korai fázisban való 
azonosítása

A fogyasztó 
változásának nyomon 

követése

Ad hoc kérdések

1. téma

2. téma

3. téma

4. téma

https://nrc.hu/nrc-hirek/digibankmonitor-penzugyi-elemzes-szindikalt-kutatas/
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TÉMA GYAKORISÁG

anyagi várakozások negyedévente

attitűdök évente

termékhasználat negyedévente

új termék igénybevétel évente

váltás, új szolgáltatás (hajlandóság) évente

kényelmi szolgáltatások évente

márkapreferencia negyedévente

segített ismertség félévente

friss észlelés félévente

touch-point észlelés félévente

bankhasználat, fő bank negyedévente

folyószámla használat félévente

havi jóváírás nagysága félévente

számlanyitás döntési okai félévente

folyószámla hitelkeret félévente

tranzaktálás félévente

bankkártya használat félévente

hitelkártya félévente

DAILY BANKING

BRAND & TOUCHPOINT

TRACKING

MACRO TRENDS & ATTITUDES
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TÉMA GYAKORISÁG

internetbank penetráció negyedévente

internetbank használati gyakoriság és funkciók félévente

internetbank értékelés negyedévente

digitális ellenállás félévente

mobilbank penetráció negyedévente

nem használat okok félévente

használati gyakoriság negyedévente

funkciók félévente

mobilbank értékelés negyedévente

fintech megoldások ismertsége, érdeklődés félévente

online fizetési módok félévente

elégedettség, újravásárlás negyedévente

élményradar félévente

újdonság monitor negyedévente

aktuális új termék tesztje negyedévente

termékenként (számla, szk, hk, jelzálog, megtakarítás): 
hová fordulna, kitől várhatna jó ajánlatot, szolgáltatást?

félévente

csatornánként (fiók, képviselő, call center, digitális internetes felület, 
mobil felület): hol találna magas minőségű kiszolgálást?

félévente

DIGITAL CHANNEL + FINTECH

LOYALTY & SATISFACTION

NOVELTY MONITOR

MÁRKAERŐ CSATORNÁNKÉNT 

ÉS TERMÉKENKÉNT
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Outputok

PowerPoint
feldolgozás

Részletes táblák
igény esetén

Ami a végén a 

csőből kijön...

Személyes 
konzultáció

Exkluzív ad hoc kérdések 
(korlátozott számban, külön 

díjazás ellenében)

Adatfelvétel

18-65 éves internetező 

bankhasználók (≈4,6 M fő)

CAWI, Netpanel

Negyedéves 

hullámok:

Q1: február

Q2: május

Q3: augusztus

Q4: november

Adatközlés

Kétféle adatot közlünk: egyrészt 

idősoros adatokat, másrészt 

az elmúlt 1 évre vonatkozó

eredményeket összevontan, 

illetve különböző bontásokban. 

Az idősoros adatoknál a 

kivehetőbb trendek érdekében 3 

időszaki mozgó átlagokat (is) 

mutatunk.

A kérdőív moduláris rendszere 

miatt az adatok különböző 

hullámokból származnak.
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Ha kérdésed lenne, keresd a pénzügyi szektor kutatói csapatot:

Molnár Zoltán

senior kutató,

kutatási csoportvezető

Gyakorlott piackutató vagyok 
immár több mint 20 év 

tapasztalattal a hátam mögött. A 
pénzügyi kutatások a fő területem, 
de a telekommunikációs szektor is 

közel áll hozzám. Az NRC 
pénzügyi kutatásokkal foglalkozó 
divízióját vezetem. Mint az adatok 

szakértője szeretek kreatív és 
ötletes megoldásokkal szolgálni a 

munka során felmerülő 
kihívásokra.

A piackutatás területén szerzett 
több éves tapasztalatomnak 

köszönhetően jól ismerem mind az 
adatfelvételi, mind a kutatási 

folyamatokat. A pénzügyi 
szektorral egy éve foglalkozom, 

amely idő alatt átfogó képet 
kaptam a piacról. Mindezek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

kutatási eredményekből a 
legtöbbet hozzam ki az ügyfelek 

számára.

Kozák Anna

kutató

4 év projekt koordinátori és kutatói 

tapasztalattal rendelkezem, 

elsősorban az FMCG és pénzügyi 

kutatások állnak közel hozzám. 

Kiemelkedő skilljeim vannak az 

adatvizualizációban, így jelentős 

szerepem van a csapatom 

bonyolultabb kutatási 

eredményeinek tolmácsolásában 

az ügyfelek felé. 

Füredi Andrea

kutató

Gyenes Edina

tanácsadó

20 éve dolgozom piackutatási 

területen. 2006-tól kezdődően a 

pénzügyi szektor kutatásaira 

specializálódtam, majd 2010-től 

multinacionális banki környezetben 

ügyfél-elégedettség mérési 

osztályvezetőként dolgoztam. 

2017-től ugyancsak pénzügyi 

szolgáltatási területen foglalkoztam 

az ügyfélélmény mérésekhez 

kapcsolódó kutatásokkal, KPI-okkal, 

elemzésekkel és ezek belső 

kommunikációjával.
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NRC

Xperience

Gyenes Edina
senior tanácsadó,

ügyfélkapcsolati menedzser

edina.gyenes@nrc.hu

+36 30 434 91 60


