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Dlaczego PKO Bank Polski zmienia 
wizerunek?
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Marka PKO Bank Polski - przed jakimi wyzwaniami
stoimy

Poradzenie sobie z PRLowskim
wizerunkiem (percepcją):

• Kolejki

• Niski standard obsługi

• Stagnacja

• Brak nowoczesnej oferty 
produktowej

przeszłość przyszłośćdziś

Zakomunikowanie zmian 
zachodzących wewnątrz 
Banku:

• Nowy model obsługi

• Zmiana oferty 
produktowej

• Uwiarygodnienie 
innowacyjności 

• Podjęcie walki z konkurencją

tradycja tradycja tradycja tradycja 
= ciężar przeszłości PRL= ciężar przeszłości PRL= ciężar przeszłości PRL= ciężar przeszłości PRL

innowacja, innowacja, innowacja, innowacja, 
nowoczesność nowoczesność nowoczesność nowoczesność 

= brak wiarygodności= brak wiarygodności= brak wiarygodności= brak wiarygodności
zagrożona pozycja liderazagrożona pozycja liderazagrożona pozycja liderazagrożona pozycja lidera
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Jak PKO Bank Polski zmienia wizerunek?

1. Wprowadza nową ofertę produktową 

2. Wprowadza nową platformę komunikacji  

3. Zmienia model obsługi klientów

4. Wprowadza nowy standard oddziału (NANOVO)
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Zmiana jest naturalnym elementem życia marki, 
niezbędnym dla rozwoju

1. Make Up/Lifting 

Zmiana tylko na poziomie estetycznym, poprawienie podstawowych elementów, 
bez istotnych zmian w pozycjonowaniu.

2. Metamorfoza  

Nowy symbol, bez zmiany nazwy. Związane z nową misją i wizją firmy, komunikuje 
nowe wartości, a na poziomie korporacyjnym może komunikować również nowe 
zależności własnościowe.

3. Reinkarnacja  

Nowa nazwa i nowy symbol - faktycznie nowa marka, za którą stoi całkowicie 
nowa strategia, odcinająca się od rodowodu marki.  
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Przykład „życia” marki

Od 1870 do 1918: „cesarski orzeł” z jednym wariantem

Disconto-Gesellschaft do fuzji w 1929: typowy logotyp 
„DG w okręgu”

Po fuzji Deutsche Banku z Disconto-Gesellschaft
przeprojektowanie orła

W połowie lat ’30 „DB w okręgu” – typowy logotyp

Od 1974

Od ponownego zjednoczenia w 1957: ponownie „DB 
w okręgu” 

Od 1952 do 1957: trzy instytucje spadkobiercy. 
Logotypy z dwoma stylizowanymi obrzeżami monet

Od 1947/48 do 1952: 10 autonomicznych instytucji. 
Używane w tym czasie logotypy w stylu „DB w okręgu” 

Obecnie DB używa nazwy banku i logotypu rozdzielnie, przygotowując się do 
kolejnej zmiany.
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Przykład „życia” marki
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Przykład „życia” marki
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Przykład „życia” marki
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Przykład „życia” marki
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Logo PKO Banku Polskiego - co należało zmienić?

1. Poprawić czytelność skarbonki – zwłaszcza oglądanej pod kątem 
oraz skarbonki w mini skali

2. Podkreślić narodowy charakter Banku

3. Nadać tradycyjnemu logo atrybuty nowoczesności, prestiżu

Lifting logo
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Wprowadzenie zmian w logo poprzedzone badaniami wśród 
klientów Banku

• dotychczasowe logo dobrze rozpoznawalne i kojarzone z tradycją, 
ale uznawano za nieco staroświeckie

• nowe logo postrzegane jako nowoczesne, zachowujące ciągłość
z historią, a równocześnie komunikujące zmiany

• przypisywanie nowemu logo więcej takich atrybutów jak wyjątkowe, 
nowoczesne, wyróżniające się i interesujące w stosunku do poprzedniego 
rozwiązania 

• jednocześnie nadal komunikuje podstawowe wartości PKO Banku Polskiego, 
takie jak stabilność, spokój i bezpieczeństwo

Lifting logo - badania
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Lifting logo - badania

Opinie badanych na temat nowego logo

• „Zrównoważony znak, mówi o stabilności”
• „Nasze logo, nasza skarbonka, to jest znak, który powinien pozostać, bo to jest znak 

rozpoznawalny. To, że często mylą nas z Pekao SA, to klienci często tłumaczą sobie „to 
PKO ze skarbonką”

• „Klasycznie. Standardowo tak. Nowocześnie, stylowo. Taki wyraźny, taki czysty, 
wiadomo o co chodzi. Ma określone powiedzmy zasady. Poważne kolory. Do 
wszystkich. Nie dla ludzi takich 45 wzwyż”
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System identyfikacji wizualnej - logo
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Pola eksploatacji nowego systemu identyfikacji

ArchitekturaArchitekturaArchitekturaArchitektura ReklamaReklamaReklamaReklama

Druki i formularzeDruki i formularzeDruki i formularzeDruki i formularze Inne materiałyInne materiałyInne materiałyInne materiały
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Oznakowanie zewnętrzne
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1. Oddział jest jednym z najważniejszych narzędzi budujących wizerunek

każdego banku. To miejsce spotkań z klientami, „drzwi do marki”.

2. Projekt NANOVO zakłada nową funkcjonalność i wizualizację oddziałów.

Pozwoli ona na:

• unowocześnienie oddziału jako podstawowego miejsca kontaktu

klienta z bankiem i prezentacji oferty,

• podniesienie jakości obsługi i zwiększenie sprzedaży.

Projekt NANOVO – modernizacja placówek Banku
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Projekt NANOVO – modernizacja placówek Banku
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Projekt NANOVO – modernizacja placówek Banku
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• kampania reklamowa nowych rachunków osobistych 
trwa od 18 marca 18 marca 18 marca 18 marca (od 12 marca teaser bez oferty 
produktowej)

• w ciągu niespełna trzech tygodni jej trwania otwarto 
blisko 40 40 40 40 tys. tys. tys. tys. kontkontkontkont, z czego ok. 70 proc. dla nowych 
klientów

• 70% nowych klientów 70% nowych klientów 70% nowych klientów 70% nowych klientów to osoby poniżej 40. roku 
życia (grupa docelowa kampanii 25-45 lat)

• dziennie otwieranych jest o ok. 25 proc. więcej ok. 25 proc. więcej ok. 25 proc. więcej ok. 25 proc. więcej ROR ROR ROR ROR 
niż w analogicznym okresie przed kampanią

• wśrod nowych klientów blisko połowa wybiera PKO 
Konto za Zero

• wśród dotychczasowych klientów, którzy decydują 
się na skorzystanie z nowej oferty, 75 proc. wybiera 
PKO Konto za Zero

Kampania a wyniki sprzedażowe
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Bilans otwarć i zamknięć rachunków osobistych

Kampania a wyniki sprzedażowe
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Wyniki sprzedaży rachunków osobistych w latach 2009Wyniki sprzedaży rachunków osobistych w latach 2009Wyniki sprzedaży rachunków osobistych w latach 2009Wyniki sprzedaży rachunków osobistych w latach 2009----2011201120112011

Kampania a wyniki sprzedażowe
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Marketing PKO Banku Polskiego

W 2010 r. wydatki na marketing PKO Banku Polskiego były niższe o 36% niższe o 36% niższe o 36% niższe o 36% w stosunku do wydatków poniesionych 
w 2009 r. W największym stopniu zoptymalizowano wydatki na promocję produktów, co wygenerowało oszczędności 
na poziomie 43% w stosunku do wydatków poniesionych w 2009 roku. 

Uzyskane oszczędności budżetowe nie spowodowały spowolnienia akcji sprzedażowej. Mimo znacznie niższych 
wydatków na promocję, udział PKO Bank Polski w rynku lokat i kredytów hipotecznych utrzymuje się na stabilnym rynku lokat i kredytów hipotecznych utrzymuje się na stabilnym rynku lokat i kredytów hipotecznych utrzymuje się na stabilnym rynku lokat i kredytów hipotecznych utrzymuje się na stabilnym 
poziomie, natomiast udział w rynku pożyczek gotówkowych wykazuje trend wzrostowypoziomie, natomiast udział w rynku pożyczek gotówkowych wykazuje trend wzrostowypoziomie, natomiast udział w rynku pożyczek gotówkowych wykazuje trend wzrostowypoziomie, natomiast udział w rynku pożyczek gotówkowych wykazuje trend wzrostowy. 

PKO Bank Polski PKO Bank Polski PKO Bank Polski PKO Bank Polski ---- zmiany udziałów w wydatkach na media zmiany udziałów w wydatkach na media zmiany udziałów w wydatkach na media zmiany udziałów w wydatkach na media 
w poszczególnych kategoriach produktowych w poszczególnych kategoriach produktowych w poszczególnych kategoriach produktowych w poszczególnych kategoriach produktowych vsvsvsvs zmiany udziałów w rynkuzmiany udziałów w rynkuzmiany udziałów w rynkuzmiany udziałów w rynku

23,7% 24,0% 24,2%

10,9%

9,2% 6,6%

16,9% 17,1% 18,2%

7,2%

13,1% 11,5%

22,8%
24,0%

23,2%

15,3%

31,7%

9,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2008 2009 2010

udział w rynku lokat

udział w wydatkach mediowych na 
reklamę lokat

udział w rynku kredytów 
konsumpcyjnych

udział w wydatkach mediowych na 
reklamę kredytów konsumpcyjnych

udział w rynku kredytów 
hipotecznych

udział w wydatkach mediowych na 
reklamę kredytów hipotecznych

Źródło: Expert Monitor, dane Banku
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