20

الجامعات

الجمعة  29آذار  2019العدد 3723

ّ
بنك عوده ...تأقلم مع حاجات جيل األلفية
ّ
يشكل الشباب ّاليوم الشريحة
األكبر من السكان ،وقد وجدت
المصارف فرصًا لتعزيز وعيهم
المالي ،وتلبية حاجاتهم
وتقديم المنتجات والخدمات
المصممة ّ
ّ
خصيصًا لهم.
لهذه األسباب ،باتت خدمة
الشباب وتعزيز الرابط معهم
من أول اهتمامات بنك عوده.
ففي عام  ،2013أطلق
المصرف حسابًا ّ
خاصًا بالشباب
ّ
هو حساب « ،»Springوزوده
إضافية ّ
ّ
خاصة
بميزات ومنافع
بهذه الشريحة وتتالءم مع
نمط حياتهم

ّ
يتوجه حساب « »Springمن «عــوده» إلــى الشباب
الــذيــن ت ـت ــراوح أع ـمــارهــم بــن  18و 24عــامــا .وهــو
ّ
ّ
يشجعهم على تــولــي مـســؤولـ ّـيــة أمــوالـهــم ،والـبــدء
ّ
ّ
باالدخار وبإدارة مصاريفهم .وقد تم تحديث هذا
الحساب في أيلول  2017بحيث أضيفت إليه ميزات
ّ
جديدة مستوحاة من اتجاهات السوق املعاصرة،
وت ـل ـ ّـب ــي ح ــاج ــات ال ـش ـب ــاب األكـ ـث ــر إل ـح ــاح ــا .وي ـتـ ّـم
الترويج لحساب « »Springبواسطة حملة جديدة
ّ
«مهم تختار ،واألهـ ّـم أن يكون خيارك
تحت شعار
ّ
ص ـ ّـح م ــع ح ـســاب  ،»Springوه ــي ت ـق ــدم مجموعة
ّ
جديدة من املنافع املتعلقة بالحساب ،منها:
 -بــرنــامــج والء ي ـخـ ّـول أص ـحــاب الـحـســاب تجميع

ال ـن ـقــاط واس ـت ـبــدال ـهــا بـمـنـتـجــات الـتـقـنـ ّـيــة الـعــالـيــة
(« ،)»high techمن مجوهرات وغيرها من الهدايا
التي ّ
يتم اختيارها من فهرس مكافآت بنك عوده.
باإلضافة إلــى  300نقطة مكافأة يحصلون عليها
ّ
ل ــدى اس ـت ـع ـمــال بـطــاقـتـهــم ل ـل ـمـ ّـرة األولـ ـ ــى ،ك ـمــا أن
ّ
أصحاب هذا الحساب يحصلون على نقطة بدل كل
 10د.أ .يصرفونها على البطاقة.
ّ
املهنية
 ورش عـمــل مـ ّـجــانـ ّـيــة لتطوير مسيرتهمّ
وتعزيز مهاراتهم ،ال ّ
سيما تلك املتعلقة بالتواصل
ّ
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ح ـ ــل املـ ـس ــائ ــل ،الـ ـقـ ـي ــادة ،وال ـت ـف ـك ـيــر
اإلبداعي.
 خصومات لدى عدد من ّالتجار ،من دور السينما
ٍ
ّ
إلـ ــى امل ـط ــاع ــم ،مـ ـ ــرورًا ب ـم ـح ــات ال ـت ـق ـنـ ّـيــة الـعــالـيــة
وغيرها.
ّ
الخلوية املسبقة
استرداد النقود على خطوطهم
ّ
واملـ ـت ــأخ ــرة ال ــدف ــع ع ـنــد اس ـت ـع ـمــال بـطــاقـتـهــم لــدى
ّ
أجهزة نقاط البيع ،أو عبر اإلنترنت ،أو في محطات
.Medco/Phoenicia
ّ
التطوع ( )Volunteer Programالذي يسمح
 برنامجّ
ّ
لهم باملشاركة في نشاطات املسؤولية االجتماعية.
 يمكن ألصحاب حساب « »Springأن ّيقدموا طلبًا
ّ
لفترات تدريب في بنك عــوده ،علمًا أن آخــر موعد
ّ
ّ
عملية القبول تخضع
للتسجيل هــو  31آذار وأن
لـلـمـعــايـيــر ال ـخـ ّ
ـاصــة ال ـتــي يـعـتـمــدهــا قـســم املـ ــوارد
ّ
البشرية.

ميزات تفاضلية

وتماشيًا مع ّ
مهمة بنك عوده القاضية بتحضير
ّ
ّ
الشباب لــدخــول عالم العمل ،يشجع املـصــرف كل
أصحاب حساب « »Springعلى أن يكونوا «سفراء
 ،»Springمــا يعطيهم خـبــرة قـ ّـيـمــة فــي املـبـيـعــات،
ويكسبهم مكافآت ومنافع ضمن ساعات الــدوام،
بــاإلضــافــة إلــى فـتــرة تــدريــب داخ ــل املـصــرف خالل
فـ ـص ــل الـ ـصـ ـي ــف .وحـ ـ ــن ي ـب ـل ــغ أص ـ ـحـ ــاب ح ـس ــاب
« »Springم ــن ال ـع ـمــر  24ع ــام ــا ،ي ـس ـت ـف ـيــدون مــن
التفضيلية نفسها على منتجات ّ
ّ
عدة.
املعاملة
ّ
ّ
ويسمح تعزيز الثقافة املالية لدى الشباب بتولي
ّ
ّ
مسؤولية أمــوالـهــم واتـخــاذ ال ـقــرارات الصحيحة،

ّ
يتم استخدام قنوات التواصل االجتماعي بكثافة
ّ
ّ
لتشجيع التوعية املالية بواسطة نصائح تعليمية،
ّ
تفاعلية.
وفيديوهات ومسابقات

مواكبة التكنولوجيا

ّ
المصرفية
غريس عيد ،مديرة الخدمات
بالتجزئة في بنك عوده

وبــالـتــالــي تـعــزيــز محيطهم االجـتـمــاعــي .ل ــذا ،قــام
بـنــك ع ــوده بـتــرويــج بــرامــج مختلفة عـلــى قـنــوات
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ون ـ ـشـ ــاطـ ــات م ـصـ ّـم ـم ــة
ّ
خصيصًا لهم في هذا اإلطار.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ذل ـ ــك ،ي ـ ــزور ف ــري ــق « »Springمــن
«عــوده» املــدارس والجامعات لترويج هذا الحساب
ّ
وإطـ ــاع ال ـتــامــذة والـ ـط ــاب عـلــى خـصــائـصــه .كما

ّ
بما أن الشباب يهوون المحادثة،
فقد أصبح بإمكانهم طرح أي
سؤال على «أندي»

ش ـه ــدت ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ت ـ ـطـ ـ ّـورات هــائ ـلــة فــي
ّ
ّ
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ووسـ ــائـ ــل االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ،وق ـ ــد شــكــل
الشباب النسبة الكبرى في سهولة التعامل معها
ّ
أساسيًا من حياتهم
بحيث أصبح اعتمادها جزءًا
ّ
اليومية ،ما دفــع بنك عــوده إلــى االلـتــزام بمواكبة
ّ
ّ
هذه التطورات والتغيرات بهدف تزويد عمالئهم
ب ــأح ــدث االبـ ـتـ ـك ــارات ال ـت ــي كـ ــان آخ ــره ــا م ـش ــروع
« »Omni Channelوهو قناة تتيح لعمالء املصرف
ّ
الـتـمــتــع بــالــوظــائــف وال ـخــدمــات نفسها املـتــوافــرة
ّ
ع ـب ــر ج ـم ـي ــع ق ـن ــوات ـه ــا ال ــرقـ ـم ــي ــة (أي ال ـخ ــدم ــات
املـصــرفـ ّـيــة عبر اإلنـتــرنــت ،وتطبيق ،Mobile App
ومــركــز الـتــواصــل ،وأجـهــزة الـصـ ّـراف اآلل ــي) ،وذلــك
من خالل تأمني مرونة غير مسبوقة عند قيامهم
ّ
ّ
أي مكان ّ
املصرفية البسيطة في ّ
وأي
بالعمليات
وقت.
ّ
الصراف اآللي بمتناول العمالء
كما باتت أجهزة
حـ ّـتــى ال ـســاعــة ال ـســابـعــة م ـس ـ ً
ـاء لـلـقـيــام بـعـمـلـ ّـيــات
ً
ّ
مصرفية أكثر تعقيدًا .فضال عن ذلــك ،يستكشف
بـنــك ع ــوده مـفـهــوم الــذكــاء االصـطـنــاعــي ال ــذي من
شأنه أن يلعب دورًا حاسمًا في القطاع املصرفي.
ّ
ف ـي ـشــكــل «أن ـ ـ ــدي» ( )Andiأحـ ــد م ـ ـبـ ــادرات ال ــذك ــاء
االص ـط ـن ــاع ــي ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا املـ ـص ــرف وب ــرن ــام ــج
ّ
امل ـحــادثــة الـتـفــاعـلـ ّـيــة ّ
األول فــي املـنـطـقــة .وب ـمــا أن
الـشـبــاب ي ـهــوون امل ـحــادثــة ،فـقــد أصـبــح بإمكانهم
ّ
طــرح كــل مــا لديهم مــن أسئلة على «أن ــدي» ،مثل
اح ـت ـســاب ال ـق ــروض وت ـقــديــم ال ـط ـل ـبــات لـلـحـصــول
ع ـل ـي ـهــا ،ت ـحــديــد م ــواق ــع فـ ــروع امل ـص ــرف وأج ـه ــزة
ص ـ ّـراف ــات ــه اآلل ـ ّـي ــة ،تـقـيـيــم وق ــت االن ـت ـظــار ف ــي فــرع
مـ ـع ـ ّـن ،وغ ـي ــره ــا م ــن امل ـع ـل ــوم ــات ،ب ـح ـيــث يـعـطــي
ال ـع ـمــاء أجــوبــة ســريـعــة وتـل ـقــائـ ّـيــة .فـهــو مساعد
رقـمــي مــرن يمكن الــوصــول إلـ ّيــه عبر صفحة بنك
ع ــوده عـلــى فــايـسـبــوك .كـمــا أن ــه َي ـ ِـع ـ ُـد بخصائص
ّ
إضافية في املراحل املقبلة.

