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Publicitatea produselor bancare
LIVIU SAV
liviusav@ymail.com

Publicitatea este În zilele noastre
una dintre cele mai folosite metode
de a atrage atenţia şi ci ienţi i. Acest
lucru este valabil şi pentru sistemul
bancar.
Produsele şi serviciile bancare
sunt la bătaie mare cu detergenţii,
băuturile, telefonia, alimentele,
medicamentele, cosmeticele şi
maşinile În ceea ce priveşte
suprafaţa şi timpul ocupat În
spaţiile publicitare din toate
formele de mass-media. Şi totuşi,
produsele bancare nu sunt promovate toate la fel. "Vedetele" sunt de
departe CREDITUL şi, mai nou,
DEPOZITUL.
Cele două categorii de produse
par să nu poată convieţui din punct
de vedere al publicităţii . Când
apare DEPOZITUL, CREDITUL dispare. Şi probabil şi reciproca va fi
valabilă.

La

Început a fost CREDITUL.
Toate băncile Încurajau clienţii să

vină să-I ia. CREDITUL era prezentat Într-o multitudine de forme,
variaţii şi "culori", unele mai
"apetisante" decât altele. Clienţilor
li se aduceau o grămadă de argumente legate de cât de benefic şi
necesar este să te Împrumuţi, iar
economisirea nu ar fi ceva obligatoriu, fiind mai degrabă indiferentă.
Astfel că DEPOZITUL era aproape
inexistent În publicitate.

P este noapte, o

dată cu

declanşarea problemelor financiare
internaţionale şi implementarea
normelor BNR, băncile au scos pe

"tejghea" DEPOZITUL. Au ascuns
CREDITUL şi Încearcă să facă
uitată "vedeta" publicităţii din
ultimii doi ani. Mai mult, CREDITUL a devenit un adevărat demon,
În accepţiunea multor bănci, de
care trebuie să ne păzim, iar calea
cea dreaptă trece acum prin
DEPOZIT.
Efectul? Cli~ntul de rând este
zăpăcit, bulversat şi nu mai

Întelege nimic. Nu mai ştie ce şi pe
cine să creadă.
P robabil că o dată ce sistemul
financiar şi economia vor reveni În
"ape" mai liniştite, băncile vor
Începe un nou asalt de promovare
puternică a CREDITULUI, iar acesta
va redeveni "vedeta" de altădată.
Nimeni nu ştie când bancile o vor
lua iar de la Început. Să fie luni, să
fie ani?
Poate că o abordare mai echilimai consecventă a strategiei de promovare din partea
băncilor ar fi benefică atât pentru
ele, cât şi pentru clienţii lor. Altfel
se creează HAOS şi
NEÎNCREDERE.
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