
Switch 2020
„Mi vonz oda? Mi taszít el?”

Fókuszban a szolgáltatóváltás és a váltást előidéző okok

AZ NRC LEGÚJABB SZINDIKÁLT ELEMZÉSE



A KUTATÁS ÉS ELEMZÉS FÓKUSZA

Bankváltást előidéző FŐ TÉMA |

élethelyzetek

élmények

motivációk

információk

befolyásoló körülmények 

Szolgáltató-váltás, azaz amikor a 
szolgáltatást 
továbbra is igénybe veszi,
de már mástól

VIZSGÁLT ESEMÉNY

bankok szerint

termékek szerint

összevetve más szektorokkal 
(telekommunikáció, biztosítás) 

ELEMZÉS



FIGYELEMBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

(bármilyen termék váltása, 
pl. számla-váltás, 
hitelkiváltás annak minősül)

BANKI SZOLGÁLTATÁS

(bármilyen termék: lakás, 
kgfb, casco, életbiztosítás 
tartamon belül)

BIZTOSÍTÁS 

MOBILTELEFON 
SZOLGÁLTATÁS

VEZETÉKES
INTERNET

TELEVÍZIÓ 
SZOLGÁLTATÁS

STREAMING 
SZOLGÁLTATÁS
(pl. Netflix, HBO GO, 
deezer, Spotify)



AMIRE A VÁLASZOKAT KERESSÜK

A váltások gyakorisága (szektorokat egymáshoz is hasonlítva) 

Váltási irányok (honnan hová?) 

A tényleges váltások körülményei

Milyen közvetlen impulzusok állnak a váltások mögött?

negatív ügyfélélmény

termék, szolgáltatás

árazás, árváltozás

hűségidő lejárta, promóciós időszak lejárta

elérhetőség problémák (fiók, call center)

más termékkel együttes váltás

Milyen előzmények vannak, amelyek miatt a közvetlen 
impulzus táptalajra talál? A régi szolgáltatótól eltaszító hatások:

innováció

árazás

termék, szolgáltatás minőség

kommunikáció, image

promóció

elérhetőség (fióknyitás)

keresztértékesítés

Az új szolgáltató felé mozdító hatások:

Tájékozódás, befolyásoló hatások

Alternatívák figyelembe vétele

Döntés

Váltás kockázatai, visszatartó erők

Elégedettség a váltással



Kétlépcsős kvantitatív kutatás
Alapminta: N=6000 (minimum)

A VÁLTÓKNAK KÜLÖN KÉRDŐÍV ARRA A TERMÉK(EK)RE, AMINÉL VÁLTOTTAK

Tervezett elemszámok szolgáltatás-típusonként:

Banki szolgáltatás (bármilyen termék váltása, pl. számla-váltás, hitelkiváltás annak minősül) 500 fő

Biztosítás (bármilyen termék: lakás, kgfb, casco, életbiztosítás tartamon belül) 500 fő

Mobiltelefon szolgáltatás 500 fő

Vezetékes internet 500 fő

Televízió szolgáltatás 500 fő

Streaming szolgáltatás 150 fő

MÓDSZERTAN

Online adatfelvétel Magyarország 
legnagyobb online válaszadói 
paneljén, a Netpanel-en 18-59 
éves lakossági minta



IDŐZÍTÉS

Előkészítés

2020. január

Adatfelvétel

2020. február

Előzetes arányszámok elérhetők

2020. március 10

Részletes 
elemzés átadása

2020. március 25.



REPORTING ÉS ELEMZÉSI DÍJ

AZ ELEMZÉS EGYSZERI DÍJA
1.250.000 Ft + ÁFA

+igény szerint egyszeri magyar nyelvű szóbeli prezentáció

elemzés vezetői 
összegzéssel 

OUTPUT-ok 

háttértáblázatok



Fókuszban az online 
vásárlás és az
online vásárlók

E-Commerce Report
(foly.)

Fókuszban a bankolás és a 
digitalizálódás (2017-től, 

negyedéves tracking) Bulletin 
kiegészítő elemzésekkel

Digi@Bank Monitor & 
Bulletin pénzügyi elemzések 

(foly.) Kiterjedt elemzés 
személyi kölcsönt

felvevők és felhasználók 
megkérdezése alapján, 

Conjoint elemzéssel

Személyi Kölcsön Report
2019

Részletek: 
https://nrc.hu/digibank_penzugyi_tracking/

Részletek: 
https://nrc.hu/szemelyi-kolcson-riport-2019/ 

Részletek:
https://nrc.hu/e-kereskedelem-riport/ 
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https://nrc.hu/digibank_penzugyi_tracking/
https://nrc.hu/szemelyi-kolcson-riport-2019/
https://nrc.hu/e-kereskedelem-riport/


FÓKUSZBAN A TOUCHPOINT-OK 
ÉS AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY: 

komplex, a fogyasztói élményre 
épülő customer experience mutató 
és benchmark rendszer (2017-től)

CXI: Customer Experience
Index (foly.)

Fókuszban az 
okosotthon-megoldások

Smart Trends Report
2019

Fókuszban az elektromos 
autó, az autópiac változásai

és az okos megoldások 
(autóban és otthon)

Smart Car Report
2020

ÚJ
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Részletek: 
https://nrc.hu/okosotthon/

ElőkészületbenInteraktív adatvizualizációs bemutatónk 
hamarosan a honlapunkon

https://nrc.hu/okosotthon/


ONLINE 
KVALITATÍV 
LEHETŐSÉGEK

A Switch kutatást követően az Ügyfelünket részletesebben érdeklő témákban mélyebbre is áshatunk, és ehhez többféle platformon is segítséget 
tudunk nyújtani akár a válaszadók célzott meghívásával:

- Online fókuszcsoport | gyorsabban, helyhez kötöttség nélkül, projektív játékok felhasználásával szerezhetünk insightokat, gyors válaszokat a 
szolgáltóváltásban érintett ügyfelektől

- Fórum | Az IMR rendszer használatával lehetőség van több napos fórumok elindítására, amelyre akár a válaszadók nagyobb köre is meghívható.
- Blog | Szolgáltatás vagy terméktesztelés esetén lehetőség van blog és online naplózás formájában bevonni a potenciális felhasználókat 

szolgáltatásaink tesztelésére, fejlesztési ötletek gyűjtésére vagy éppen szoftvereink, applikációink tesztelésére.
- Online mélyinterjú | Bármikor készíthetünk mélyinterjús kutatást, amelyen a válaszadó akár okostelefonján is részt tud venni. 

Nincsenek idő és térkorlátok, és az interjút a válaszadónk szabadidejéhez igazítva tudjuk lebonyolítani.

Igény szerint, 
külön megrendelés esetén

TOVÁBBI 
ONLINE KVALITATÍV 

KUTATÁSI LEHETŐSÉGET KÍNÁLUNK

az elemzés felhasználóinak 
az NRC saját fejlesztésű

IMR felületén: mélyinterjú

fókuszcsoport

bulletin board / fórum

blog
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NRC REFERENCIÁK
BANK PÉNZÜGY EGYÉB (FMCG, média, szolgáltatás stb.)
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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.

Füredi Andrea
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. 

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

AZ NRC PÉNZÜGYI KUTATÁSI CSAPATA
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NRC

Xperience

 piackutatas@nrc.hu


