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بانک کشاورزی 

آخرين اخبار تحوالت صنعت بانکداری و خدمات مالی در جهان
معرفی شعب بانک  INGبا تداعی "احساس همانند در خانه بودن"1
(منبع خبر 18 :جوالی )Finextra.com ,2019
بانک  ING2هلند با ایجاد بسترهایی به منظور تعامل بیشتر کارکنان شعب در قالب ایجاد ارتباط انسانی مطلوب تر
با مشتریان ،در صدد تبدیل تمامی شعب خود به مراکزی با تداعی مفهوم نوینی با عنوان "از خانه به خانه" است؛ بته
نحوی که برای مشتریانی که به شعب بانک مراجعه می کنند ،احساسی همانند در خانه بودن تداعی شود .بدیهی اس؛
ضرورت تماس انسانی با مشتریان ،علیرغم روند شگرف و روزافزون در دیجیتالی شدن ارائه خدمات بانکی  INGبتود،،
چرا که بانک به اهمی؛ برقراری ارتباط انسانی در شبکه شعب خود و تاثیر قابل مالحظه و مثب؛ آن بتر کستب و کتار
بانک به خوبی واقف اس؛ .بر این اساس ،عالو ،بر اینکه بخشی از فضای شتعبه بتا قرارفترفتن دستتگا ،هتای پیشترفته
بانکداری الکترونیک برای انجام آنالین امور بانکی مشتریان و نیز راهنمایی آنان در ارائه ختدمات بتانکی بته صتورت
دیجیتالی اختصاص می یابد ،طراحی شعب کنونی بانک به فونه ای تغییر خواهد کرد که میز بزرفی در وسط هر شعبه
برای نشستن و استراح؛ مشتریان عادی به همرا ،صرف فنجانی چای ،قهو ،و امکان ففتگو و تعامتل تعبیته متی شتود.
عالو ،بر این موارد ،غرفه هایی جدافانه و با حفظ حریم شخصی در شعبه قرار داد ،می شود تا تمامی مشتریان عتادی
بر اساس وق؛ های از پیش تعیین شد ،،مشاور ،های مالی و بانکی خاص خود را دریاف؛ کنند .جالب توجته آنکته در
فوشه ای از مکان شعبه ،فضایی مختص بچه ها در نظر فرفته شد ،اس؛.
شایان ذکر اس؛ بر اساس برنامه ریزی صورت فرفته ،تا چهار سال آیند ،این نوع از بازطراحی نتوین در تعتداد
 1660شعبه بانک  INGدر  9کشور جهان به طور کامل پیاد ،سازی خواهد شد هر چنتد در حتال حاضتر ایتن فونته
شعب بانک با مفهوم نوین "احساس همانند در خانه بودن" در کشورهای هلند ،ترکیه ،لهستان ،اسپانیا ،رومانی و بلژیک
اجرایی شد ،و تا پایان سال جاری میالدی نیز در شعب بانک  INGدر کشورهای ایتالیا ،اتتریش و لوکزامبتور

نیتز

عملیاتی خواهند شد.
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