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KOMERČNÍ BANKA BYLA V ROCE 2017 JAKO JEDINÁ BANKA Z TOP 4 V ČERNÝCH ČÍSLECH 
V POČTU KLIENTŮ 

 
Obchodní cíl jsme splnili, v roce 2017 Komerční banka získala přibližně 10 000 nových 
klientů a jako jediná z TOP 4 bank na trhu byla v počtu ztracených a získaných klientů 
v černých číslech. V průměru ostatní konkurenční banky z TOP 4 ztratily 36 000 klientů. 
 

 
ZDROJ: interní zdroj Komerční banky 
 
Marketingový cíl jsme splnili na 276 %. Prodali jsme 8 305 běžných účtů MU PLUS, z toho 
7 569 novým, bonitním klientům. To se rovná více než 75 % získaných nových klientů KB za 
rok 2017. Kampaň na běžný účet MU PLUS a její výsledek Komerční bance zásadně 
pomohly dostat se do černých obchodních čísel. 

 
Ihned po startu kampaně se prodeje zvedly. Před kampaní byly průměrné týdenní prodeje ve 
výši 235 prodaných produktů týdně (díky práci Bankovních poradců a POS komunikaci na 
pobočkách), během 1. fáze kampaně (airing TV spotu, OOH, print, digital) stoupl prodej na 
týdenní průměr 483 prodaných produktů. Jedná se o více než 100% nárůst prodejů. Úspěch 
kampaně nebyl závislý jen na TV spotu, ale díky přesnému cílení v tisku a digitálním 
prostředí v 2. fázi fungovala kampaň i nadále, během dalších 5 týdnů se prodeje ještě zvýšily, 
týdenní průměr prodaných produktů stoupl na 654 ks. 



 
ZDROJ: interní systémy Komerční banky 
 

V období kampaně na MůjÚčet Plus za 39 Kč (září–prosinec) jsme nebyli jediní, kdo 
komunikoval produkt „běžný účet“. Naše kampaň měla 24,47% podíl v „share of spends“ 
v rámci komunikace běžných účtů. Vyšší SoS v tomto období měla Raiffeisenbank s 36,70 %. 
Za celý rok 2017 byl „share of spends“ KB v rámci komunikace běžných účtů 10,34 % (4. 
místo), s tím, že mezi třemi největšími zadavateli byla AirBank (2. místo a 19,05% „SoS“) a 
Fio Banka (17,02 % a 3. místo). První místo v SoS obsadila Raiffeisenbank s 19,16 % 
(ZDROJ: PHD). V období kampaně na MU PLUS neběžela jiná imageová komunikace 
Komerční banky. 

 
 


