
Καλές Πρακτικές στην Εξυπηρέτηση 
Πελατών 

 

‘‘Βέλτιστη τραπεζική εμπειρία’’  

4 Μαρτίου 2021 



Η ίδρυση της Optima bank 

δεν ήταν απλώς μια καλά 
μελετημένη επενδυτική 

πρωτοβουλία. 
Στρατηγική μας επιλογή, 
να διαμορφώσουμε μια 
διαφορετική τραπεζική 
φιλοσοφία (για όλες τις 
κατηγορίες πελατών) 

Προτεραιότητα μας από 
την 1η μέρα λειτουργίας: 

 

Να μετατρέψουμε την 
τραπεζική συναλλαγή 

σε μια ευχάριστη 
εμπειρία!   

Μια optima τραπεζική 
εμπειρία, με τον πελάτη 
και τις ανάγκες του στο 

επίκεντρο. 

Η βέλτιστη τραπεζική εμπειρία | Το όραμα 

 



 

 

Εκτίμηση 
περιβάλλοντος  

Έρευνα 
πελατών  

Διερεύνηση   
βέλτιστων 
διεθνών 

πρακτικών 

Δημιουργία 
μιας νέας 

τραπεζικής 
φιλοσοφίας  

Η βέλτιστη τραπεζική εμπειρία | Είδαμε τα πάντα από την αρχή…  
 

 

Καθημερινή 
αξιολόγηση μέσα από 

τα  
“μάτια του πελάτη’’. 

 

NPS  



 

 

  

Πελατοκεντρική φιλοσοφία  

Φιλικό περιβάλλον phigital εξυπηρέτησης  

Απλή  
Ευέλικτη 

Σύγχρονη 

Η βέλτιστη τραπεζική εμπειρία | Οι βασικές αρχές μας 

 

 



Eco-friendly προσέγγιση 
(χωρίς διαφημιστικά 

έντυπα και αφίσες – flat 

screens) 

Eco-friendly προσέγγιση (χωρίς 
διαφημιστικά έντυπα και αφίσες 
– flat screens) 

Εσωτερικό που δεν θυμίζει σε 
τίποτα την παραδοσιακή αισθητική 
των τραπεζών 

Παρουσία έντονων χρωμάτων 

Η βέλτιστη τραπεζική εμπειρία | Μια διαφορετική αισθητική 

 

 



Η βέλτιστη τραπεζική εμπειρία | Τα τραπεζικά καταστήματα, αλλιώς 

 

 

Άνετοι, φιλόξενοι χώροι, που αλλάζουν την συνολική εμπειρία της εξυπηρέτησης 



Η βέλτιστη τραπεζική εμπειρία | Ένα διαφορετικό ταξίδι εξυπηρέτησης  

Φιλική και homey 

ατμόσφαιρα 

 

Meeter greeter 

 

Σεβασμός στον χρόνο 
του πελάτη  

 



Η βέλτιστη τραπεζική εμπειρία | Μια διαφορετική φιλοσοφία  

Χώρος Αναμονής 

 

Coffee Corner 

 



Η βέλτιστη τραπεζική εμπειρία | Απλά. Ευέλικτα. Σύγχρονα.  

Τα πρώτα τραπεζικά 
καταστήματα χωρίς γκισέ 

 

Ενσωμάτωση σύγχρονων 
εργαλείων (tablets για e-

signature, 3D card printer, TCR)  

 

Απλές και γρήγορες διαδικασίες  



Η βέλτιστη τραπεζική εμπειρία | Εξατομικευμένη εξυπηρέτηση με ιδιωτικότητα  

Προσωπική & Εξατομικευμένη 
εξυπηρέτηση 

Ιδιωτικότητα στις συναντήσεις Κλειστά meeting rooms 



Η βέλτιστη τραπεζική εμπειρία | Μια phigital προσέγγιση  

Digital Corner 

 

Συνδυασμός φυσικής  
εξυπηρέτησης και 
τεχνολογίας    
 

Ανάπτυξη δικτύου 25 καταστημάτων  
εν μέσω πανδημίας  



Η βέλτιστη τραπεζική εμπειρία | Οι άνθρωποί μας είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά 

Καλλιεργήσαμε την 
εταιρική κουλτούρα της 

Optima bank στην πράξη  

Δημιουργήσαμε tailor made 

εκπαιδευτικά σεμινάρια 
εξυπηρέτησης πελατών  

Εξασφαλίσαμε την παροχή 
υψηλών υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης με ενιαίο 
τρόπο για όλα μας τα 

καταστήματα  



Η βέλτιστη τραπεζική εμπειρία | Στόχος μας να εξελισσόμαστε διαρκώς 

Στόχος μας είναι να 
εξελισσόμαστε 
διαρκώς. 

Αξιολογούμε καθημερινά την εμπειρία 
που προσφέρουμε μέσω του δείκτη 
ικανοποίησης πελατών NPS. 

  

Προσαρμόζουμε την λειτουργία μας, 
ενσωματώνοντας το feedback των 
πελατών μας. 

  
Όραμά μας, να είναι πάντα η 
τραπεζική συναλλαγή μια ευχάριστη 
εμπειρία. 



Η βέλτιστη τραπεζική εμπειρία οδηγεί τα αποτελέσματα 

>750.000.000 ευρώ σε καταθέσεις  

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  
κατά 80.000.000 ευρώ  

Εκταμιεύσεις δανείων 
550.000.000 ευρώ  

>80% NPS  



Ευχαριστώ  


