
 

 

    Nicheهای بانک پیدایش

 را شکل می دهند. 1هانئوبانکموج بعدی  ،چگونه ارزش های مشتریان و استفاده از تکنولوژی

 زاده؛ هیأت علمی دانشگاه الزهرارضا سمیع
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  هانئو بانکتکامل 

شماری را متحول کرده و برای همیشه تغییر داده است. تا سال شدن، صنایع و وظایف بیشروع دیجیتالی 

 ها شروع گردید. نئو بانکپیدایش  2012، بانک ها از این تحوالت در امان بودند. اگرچه، در حدود سال 2012

 :عبارتند ازقرار دارند، ولی دو عامل مهم  هانئو بانکی ظهور عوامل مؤثر بسیاری در پشت صحنه

 گذاران. در انگلستان، های جدید و در نتیجه نوآوری توسط قانوناول، باز شدن بازار برای ورودی

و تحوالت باشد، این موضوع توسط قانون گذاران آینده نگر و طرح های  هانئو بانککه شاید کانون 

 متعدد تسریع شد.  2قانون گذاری فعال

 بندی گیرد. تقسیممیهای محصوالت بانکی را در بر تمام مدلکه  دوم، وسعت این مدل فراگیر

خالص باال ( انجام  تر بر مبنای ثروت )مثال بازار عمده در برابر بازار خصوصی و ارزشمشتریان بیش

 شد یا در مورد تجارت، دسته بندی ساده ای بر مبنای حجم معامالت آن ها. می

های سنتی ، که هدف آن ایجاد تفاوت با بانکمعرفی شد Movensو  Simplesتوسط  هانئو بانکموج اول 

ی نسل جدید مدیریت ارائهداری بر روی موبایل، و دوم به دو طریق بود. اول، تجربه ی کامل و انحصاری بانک

و دسته بندی  4ی امن و بر مبنای تحلیل پرداخت هزینههای باال( که هدف آن حجم3PFMمالی شخصی )

 گسترده بود. 

داده، اما ادامه  PFMمانند همتایان پیشین خود به استفاده از رویکرد اولیه و مناسب  هانئو بانکبعدی موج 

ها، طراحی زیبا و از همه مهم تر، ایجاد یک گزینه ی کم هزینه تمرکز زارهای خارجی، باهمچنین بر همکاری

  نمودند. 
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 جدید هاینئوبانک

؟ میان بانک های دیجیتالی جدید سال های اند( چگونه niche banksیا ) های امروزنئو بانک

و همتایان قبلی آن ها یک تفاوت کلیدی وجود دارد، و این تفاوت تمرکز بر  2019و  2018

یتالی موبایلی و دیجامروزه، مشتریان  یک بخش خاص از مشتریان با نیاز های منحصر به فرد است. 

 ی مجزا به معنای واقعی نیستند. یک دسته

کار خود را ادامه  اندپیشینیان خود بدست آورده، بر مبنای آن چه nicheامروزی یا بانک های  هاینئوبانک

یان ایجاد می دهند، اما کل محصوالت ارائه شده، طراحی و برند خود را مختص به یک گروه خاص از مشتر

  کنند. می

ها با تکنولوژی ی آنباط ویژهارت یهای خاص یا نحوهها و نگرانیبا باور های مشتریاناین امر شامل دسته

تریان های مفهومی، مرتبط و مناسب مشحلی راهرهای جدیدی به سوی ارائهشود. با دیجیتالی شدن، دمی

 گشوده می شود. 

که بانکمان در  کنیممیکی است، اما چند نفر از ما حس خواند یک مشتری بانهر کسی که این مطلب را می

  کند؟می یه مانند حساب جاری یا کارت بانکی مشکالت منحصر به فرد ما را حلی خدمات پاکنار ارائه

 چگونه هستند؟   nicheهای بانک

د تا به گروه که چگونه ایجاد شدن دهیممیو نشان را بررسی کرده  Nicheهای ما تعداد کمی از بانک

  نمایند. یخدمت رسانی می وسیعی از مشتریان سانی کنند. این بانک ها به گسترهمشخصی خدمت ر

  بانکTMRW 

کسب و کارهای پیشنهاد و برای  5UOBشروع کنیم، این بانک دیجیتالی توسط  TMRWبیاید با بانک 

 در تایلند طراحی شد.  6ی سومهزاره

کارهای  به طور کامل از هیچ ایجاد شد و تنها هدف آن برطرف کردن نیاز های مالی کسب و TMRWبانک 

مشارکت  احدهایومتمایز ایجاد شده و از هزاره ی سوم آسیایی بود. این بانک برای کنار آمدن با هر بازار 

ن برای به کارگیری دید رفتاری در جهت عمیق تر کرد UOB)واحدی که توسط بانک  UOBای ناحیه

  گیرد.میمشارکت مشتری ایجاد شده( برای آزمایش و یادگیری درمورد مشتریان بالقوه بهره 
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های هزاره ی سوم درمورد یافتن و برند این بانک با دو شرکت فناوری مالی همکاری کرد و از رهبران بازار

 تاری برای عمیق تر کردن مشارکت مشتری یاد گرفت. جدید ترین فناوری ها و دانش رف

 :برخی ویژگی ها در مورد بخش کسب و کار های هزاره ی سوم قابل استفاده هستند

 دهند و بنابراین را ترجیح می ی سوم سادگی و استفاده از تجربه ی کاربرب و کارهای هزارهکس

ی هر کاربر ی استفادهبه جای آن بانک با توجه به نحوه باشد وپلیکیشن دارای یک منوی مرسوم نمیا

 دهد. با توجه به نیاز های او ارائه میها و اطالعات را به شکل شخصی سازی شده عملکرد

  ،با الگو گرفتن از اپلیکیشن های پیام رسان محبوبTMRW  اولین بانک دیجیتالی در جهان است که

 د اضافه کرده است. امکان تماس را در سرویس گفت و گوی خو

 دهند. بهتر پاسخ میای که جالب بوده  7ی سوم به پرداخت های زمان بندی شدهکسب و کارهای هزاره

TMRW ارد، که مشتریان یک شهر مجازی یک ویژگی بازی متمایز در رویکرد مدیریت مالی خود د

، این بازی سریعا به UOB انداز آن ها بزرگ تر می شود. بر طبق گفته یسازند که با افزایش پسمی

یکی از امکانات مورد عالقه ی مشتریان تبدیل شد زیرا به آن ها کمک کرد تا اهداف پس انداز خود 

 را برطرف سازند و هم زمان لذت برده و مشارکت داشته باشند. 

  دیگر امکانات مفیدی که درTMRW  مخارج ی شامل پیش بینی تراکنش ها و خالصهوجود دارد

 کاربران می شود.  هایسفر

  اپلیکیشنTMRW تر تر و مشارکتیدهی ساصی بانکی را برای ایجاد یک تجربهاصطالحات تخص

انجام شده درمورد کسب و کارهای هزاره ی سوم  8کند، که نتیجه ی تحقیق قوم نگاریحذف می

 می باشد.  TMRWقبل از راه اندازی  UOBتوسط 

TMRW  از ابتدای راه اندازی مثال خوبی از مشارکت دادن مشتریان و تفسیر هر ویژگی، اجزای طراحی و

 استفاده بر مبنای نتایج این مشارکت هاست. 

 Insha 

Insha  یک بانک دیجیتالی است که توسطAlbaraka Turk  بحرین ارائه شده و توسط بانکSolaris 

های اروپا امه هایی برای گسترش به دیگر بخشن راه اندازی شد و برنه در آلماژراه اندازی شده است. این پرو

بر مبنای قوانین بانکداری اسالمی مدیریت  داشت. این دومین بانک در آلمان است که پول مشتریانش را

                                                            
7 prompts 
8 ethnographic 



 

میلیون مسلمان در آلمان وجود دارند(.  4.7های اتحادیه ی اروپا و میلیون مسلمان در کل کشور 20کند )می

ی از قوانین بانکداری اسالمی عامل اصلی در برآورده کردن نیاز ها و ارزش های مشتریان مورد نظر این پیرو

 روابط خود را با سؤال زیر توضیح می دهد:   Inshaبانک است. 

توانید غذای مورد نظر خود را انتخاب کنید چرا نتوانید نحوه های مورد نظر خود میاگر شما به نسبت ارزش "

  "اری خود را با توجه به ارزش های مورد نظرتان انتخاب کنید؟ بانکد

 می دهند قابل استفاده است؟  حچه مواردی برای مشتریانی که قوانین بانکداری اسالمی را ترجی

  قوانین بانکداری بدون بهره 

 عدم سرمایه گذاری در نوشیدنی های الکلی 

  ی آن ها آلمانی نیست هم خدمات افرادی که زبان مادراگر چه این اپلیکیشن به زبان آلمانی است، به

توانند بین زبان آلمانی و ترکی و انگلیسی زبان مورد نظر خود را دهد. برای مثال، کاربران میارائه می

 انتخاب کنند. 

ی ذکات امکان یافتن مساجد و محاسبه این پروژه عالوه بر این که یک بانک بر اساس قوانین اسالمی است،

اهداف خیریه و  گیرد و برایبه اموال خاصی تعلق میهم دارد ) ذکات مبلغی است که بر طبق قانون اسالم  را

توان از یک ات راحت و با طراحی مناسبی که میشود(. به عالوه، شامل همه ی امکانمذهبی استفاده می

ها ساخته شده ایی که براساس آنهشود، و حقیقتا به پیروی از ارزشت میی موبایل بانک انتظار داشبرنامه

 پایبند است. 

  ؟چرا این بانک ها اهمیت دارند

Atom bank ن خود را با شعار ایجاد یک اپلیکیش ،های نوین در انگلستانبه عنوان یکی از اولین بانک

پس  توانستند رنگکرد. بعد از ثبت نام، مشتریان میی واقعی راه اندازی سازی شدهی بانکی شخصیتجربه

ا بر اساس نام خود ی منحصر به فرد خود را برای اپلیکیشن بانکداری خود انتخاب کنند و نام بانک رزمینه

 تغییر دهند.

ی ها سبب ایجاد یک تجربهها قصد آن را داشتند قابل ستایش است، اما هیچ یک از این ویژگیآن چه آن

 بانکداری اختصاصی برای افراد نشد. 

 

 



 

 

سازی بیش تر در خدمات مالی هستیم. در حالی که این امر شاید هیچ وقت مسیر ایجاد شخصی امروزه، ما در

تری با تمرکز بر تفاوت های جزئی این های بیشدر حال یافتن راه حلبه طور کامل به سطح شخصی نرسد، 

 دسته بندی ها یا مناسب برای باور ها و نیاز های خاص هستیم.

توانند برای ، این بانک ها می، آینده نگری و برند خود حول یک گروه خاصبا همراستا سازی عمیق هدف

و نسبت به بانک های سنتی که فقط  کردهی مشتریان خود سرمایه جمع کارهای واقعی در زندگی روزمره

کنند، به حوزه های کاربردی بیش صی سازی پلتفرم های خود اضافه میبرخی فناوری های جدی را برای شخ

 مات دهند. تری خد
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