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2020

Analiza in primerjava vseh spletnih in
mobilnih bank za fizične osebe v Sloveniji

Pregled preko 450 indikatorjev
vsebin in funkcionalnosti.
Katera spletna / mobilna banka 		
je najbolj prijazna uporabniku,
ima najboljšo uporabniško 		
izkušnjo?
Katera spletna / mobilna banka 		
je najbolj napredna?
Katere so možne dodatne 			
vsebine in funkcionalnosti
v spletnih / mobilnih bankah?
Katere spremembe in novosti 		
smo identificirali v enem letu?
Analiza spletnih bank
Analiza mobilnih bank

Spoštovani bančniki,
v časih, v katerih smo se znašli, je prav vsem postalo jasno,
kako pomembno je, da imamo internet in ves digitalni
prostor ter sodobne storitve, ki jih ta omogoča. Ko se bodo
razmere normalizirale, stvari več ne bodo take, kot so bile.
Tudi na področju digitalnih storitev ne. Že samo v nekaj dnevih,
od kar velja priporočilo #ostanidoma, so se pojavili številni
inovativni digitalni projekti, ki omogočajo izvajanje storitev in
naročanje produktov preko digitalnih kanalov.
In kar je najpomembneje - zmožnosti in lagodnosti digitalnega
poslovanja so spoznali tudi tisti, ki so prisegali na tradicionalno
delovanje. In seveda, novih načinov se bodo uporabniki navadili
in jih ne bodo več zamenjali za stare.
Seveda ste na digitalno poslovanje v bankah že dolgo
pripravljeni. A v prihodnosti bodo še bolj pomembne
malenkosti. Uporabniki bodo še bolj pozorni na to, katera
banka bolj pozna uporabnika in je bolj dostopna.
In na to se bomo letos še bolj osredotočali – na ključne
postopke v spletnih in mobilnih bankah in uporabniško
izkušnjo!
Tistim bankam, ki se boste odločile tudi za dodatne
individualizirane analize, pa bomo analize v okviru
zmožnosti še dodatno prilagodili vašim potrebam.

Digitalno bančništvo 2020
Analiza in primerjava vseh spletnih in
mobilnih bank za fizične osebe v Sloveniji
Potek in vsebina raziskave
V podjetju E-laborat imamo odprte račune za fizične osebe na vseh slovenskih bankah.
Prav tako imamo tudi polne dostope do vseh spletnih in mobilnih bank. Poleg teh
imamo odprt račun na spletni banki N26 ter na 4 tujih mobilnih bankah. V prihodnjih
tednih bomo izvedli analizo vseh teh spletnih in mobilnih bank, podatke analizirali in pripravili poročila analiz.
Analizo bomo izvajali na podlagi našega točkovnika, ki ga razvijamo in prilagajamo vsako leto. Za te potrebe kupujemo tuje raziskave, pri izbiri vsebin in funkcionalnosti pa
smo upoštevali tudi vaša mnenja v anketi, ki smo jo izvedli.
Skupaj preko 450 indikatorjev v točkovniku je razdeljenih na prisotnost in kakovost
vsebin in funkcionalnosti v spletnih oziroma mobilnih bankah.
Novost letošnje analize je, da bo ta vključevala tudi analizo ključnih postopkov v
spletnih in mobilnih bankah, ki se analizirajo z vidika uporabniške izkušnje. Tako bomo
za vsako spletno in mobilno banko dobili seznam uporabniških problemov za postopke, ki so ključni z vidika zadovoljstva uporabnikov.
Celotno analizo izvajata ločeno dva strokovnjaka za digitalno uporabniško izkušnjo. Sledi primerjava in interpretacija podatkov.

Pregled analize vsebin in funkcionalnosti
Pregled prisotnosti in kakovosti podajanj oziroma izvedbe določenih vsebin in funkcionalnosti preverjamo s pomočjo 4 – stopenjske lestvice*
* 4 – stopenjska lestvica: 0 – vsebina / funkcionalnost ni prisotna, 1 – vsebina /
funkcionalnost je prisotna, uporabniška izkušnja je slaba, 2 – vsebina / funkcionalnost je prisotna, uporabniška izkušnja je povprečna, 3 – vsebina / funkcionalnost je
prisotna, uporabniška izkušnja je dobra.
Vprašalnik je razdeljen na več ključnih področij, vsako pa vsebuje še podpodročja oz.
konkretne indikatorje.

Spletno bančništvo v Sloveniji
Analiza in primerjava vseh spletnih bank
za fizične osebe v Sloveniji

V analizo spletnih bank bodo vključene vse (15) spletne banke slovenskih bank.
Pridobljene podatke bomo primerjali tudi s tujo spletno banko N26.
V nadaljevanju predstavljamo podrobnejši pregled točkovnika, ki skupaj vsebuje
199 indikatorjev, razdeljenih po posameznih področjih.

Prijavna stran / vstopna stran
14 indikatorjev kot so:

NAČINI PRIJAVE
Digitalno potrdilo, enkratno geslo, ki ga pridobimo z mobilno aplikacijo / s fizičnim
generiranjem / preko SMS sporočila …
VSEBINE NA VSTOPNI STRANI
SSL značka, pojasnilo o varnosti, nasveti za varno poslovanje, informacije ob pozabljenem
geslu, kontaktni podatki banke in podpore, zadnje novice …

Nadzorna plošča
45 indikatorjev kot so:

Stanje na računu in razpoložljivo stanje
ZADNJE TRANSAKCIJE
Plačnik, prejemnik, namen, opis, znesek, datum, skupni znesek v breme / dobro, stanje
ob vsakem prilivu / odlivu …
POT DO PLAČILA UPN
Št. klikov, direktna povezava, bližnjice ...
PRILAGAJANJE NADZORNE PLOŠČE
Dodajanje elementov / elementa, urejanje bližnjic, urejanje menija ...
VIZUALNO KOMUNICIRANJE
Podane samo relevantne informacije, vliva zaupanje in varnost, občutek profesionalnosti
in kakovosti, jezikovni slog, logična informacijska arhitektura ...
ISKALNIK PO SPLETNI BANKI
Iskalnik po transakcijah in po vsebinah v spletnih bankah ...

Osnovne funkcionalnosti
65 indikatorjev kot so:
PLAČILO UPN NALOGA
Plačilo položnice (seznanjenost s stanjem, dnevno omejitvijo… ), vpis kode (iskalnik kode,
neveljavne kode, samodejni vnos… ), vpis datuma (ročni vpis, predviden format datuma,
izbira na koledarju… ), vpis zneska, vpis IBAN-a (samodejno preverjanje, pravilnost vnosa…), varnostno potrjevanje plačil ...
PONOVITEV PLAČILA
Najpogosteje izvedena plačila in možnost novega plačila, spreminjanje parametrov (npr.
namen, znesek, koda), ponovitev že opravljenih plačil, ponovitev shranjenih plačil ...
PREGLED TRANSAKCIJ
Seznam transakcij (pregled po prejemniku, plačniku, namenu, opisu, znesku, datumu,
skupnem znesku v breme / v dobro … ), iskanje po transakcijah (z enim poljem, z
„autocompletom“, filtriranje prikazanih transakcij, odlivi / prilivi, datum / obdobje,
kategorije transakcij (npr. Kozmetika) …), mesečni izpiski, reklamacija plačila ...
POMOČ UPORABNIKOM
Pomoč strokovnjaka, kontaktni podatki osebnega bančnika, drugi kontaktni podatki, kontekstualna umeščenost pomoči ob postopke in obrazce, kakovost pojasnil, pogosta vprašanja (FAQ) …

Napredne funkcionalnosti
50 indikatorjev:
OSEBNI BANČNI RAČUN (gibanje stanja prikazano v vizualni obliki …), DEBETNA
KARTICA (preklic kartice, prijava ukradene / izgubljene kartice, blokada, aktivacija za
spletne nakupe, omejitev delovanja, dnevni / mesečni limit), VARNOSTNO POTRJEVANJE PLAČIL (potrjevanje več plačil hkrati ...), UPORABA PERIODIČNIH PLAČIL (število
ponovitev periodičnih plačil, določitev dneva …), pregled e-računov, direktnih bremenitev,
trajnih nalogov, trgovanje z vrednostnimi papirji, pregled vzajemnih skladov, dvig gotovine,
VARČEVALNI CILJ (ustvarjanje varčevalnega cilja, določitev ciljne vsote in ciljnega datuma ...), VODENJE OSEBNIH FINANC (vizualni prikaz, kategorizacija transakcij npr. Kozmetika), USTVARJANJE PRORAČUNA (samodejno in poljubno dodajanje obveznosti in
prihodkov), SPREMLJANJE PRORAČUNA (informacije o porabi / dohodku za obdobje,
vpogled v navade, kategorizacije prilivov / odlivov, »Safe to spend« …) …

Naročila in storitve
15 indikatorjev kot so:
Naročilo nove kartice, sprememba limita, naročilo in sklenitev kredita, naročilo in sklenitev
varčevanja, SMS obveščanje … Varnostno potrjevanje naročil (enkratno geslo, preko SMS
/ mobilne aplikacije, podpisna komponenta …)

Uporabniške nastavitve
10 indikatorjev:
Aktivacija mobilne banke, sprememba gesla, omejitev porabe, upravljanje privolitev za
obdelavo osebnih podatkov, upravljanje kontaktnih in osebnih podatkov.

mBančništvo v Sloveniji
Analiza in primerjava vseh mobilnih bank
za fizične osebe v Sloveniji

V analizo mobilnih bank bodo vključene vse (14) slovenske mobilne banke
in 4 tuje mobilne banke (Monese, Monzo, N26, Revolut).
V nadaljevanju predstavljamo podrobnejši pregled točkovnika, ki sicer skupaj
vsebuje 252 indikatorjev, razdeljenih v posameznih področjih.

Prijavna stran / vstopna stran
21 indikatorjev kot so:
NAČINI PRIJAVE
Osebno geslo, PIN, prstni odtis, Face ID, elektronski naslov, telefonska številka ...
VSEBINE NA VSTOPNI STRANI
Viden logotip banke, možnost generiranja gesel za spletno banko, zemljevid lokacij poslovalnic in bankomatov, informacija o pozabljenem geslu, registracija za nove uporabnike, kontaktni podatki banke, pomembna obvestila, predstavitev drugih produktov, »Live
chat«, demo verzija …

Nadzorna plošča
35 indikatorjev kot so:
Stanje na računu, razpoložljivo stanje, valuta računa, podatki komitenta (ime in priimek)
ZADNJE TRANSAKCIJE
Plačnik, prejemnik, namen, opis, znesek, datum, skupni znesek v breme / dobro, stanje
ob vsakem prilivu / odlivu …
POT DO PLAČILA UPN
Št. klikov, direktna povezava, bližnjice…
PRILAGAJANJE NADZORNE PLOŠČE
Dodajanje elementov / elementa, urejanje bližnjic, urejanje menija ...
VIZUALNO KOMUNICIRANJE
Podane samo relevantne informacije, vliva zaupanje in varnost, občutek profesionalnosti
in kakovosti, jezikovni slog, logična informacijska arhitektura ...
ISKALNIK PO TRANSAKCIJAH
Iskalnik po transakcijah in po vsebinah v mobilni banki ...

Osnovne funkcionalnosti
91 indikatorjev kot so:
PLAČILO POLOŽNICE / UPN NALOGA
Grafična podpora, informacija o stanju na računu / razpoložljivem stanju / dnevni omejitvi,
VPIS KODE (iskalnik kode išče po opisu / kratici, vpis neveljavne kode, nepopoln vpis, št.
klikov, „autocomplete“ vnos), VPIS DATUMA (ročni vpis datuma, predvidevanje formata,
izbira datuma na koledarju … ), VPIS ZNESKA (dovoljen samo vpis številk, v primeru neveljavnega zneska se takoj prikaže opozorilo … ), VPIS IBAN (samodejno preverjanje, berljivost vpisa, sprotno preverjanje … ), informacija o višini provizije, VARNOSTNO POTRJEVANJE TRANSAKCIJ (enkratno geslo, geslo preko SMS, generirano v mobilni aplikaciji …)
SLIKAJ IN PLAČAJ
Slikanje QR kode (funkcija je enostavno dostopna, uporaba je enostavna, kratko navodilo,
natančnejša navodila, možnost svetilke), Slikanje UPN naloga (funkcija je enostavno
dostopna, uporaba je enostavna, kratko navodilo, natančnejša navodila, možnost svetilke).
PONOVITEV PLAČILA
Najpogosteje izvedena plačila in možnost novega plačila, spreminjanje parametrov (npr.
namen, znesek, koda), ponovitev že opravljenih plačil, ponovitev shranjenih plačil, uporaba
shranjenih vzorcev plačil.
PREGLED TRANSAKCIJ
Seznam transakcij (pregled po prejemniku, plačniku, namenu, opisu, znesku, datumu,
skupnem znesku v breme / v dobro … ), iskanje po transakcijah (z enim poljem, z
„autocompletom“, filtriranje prikazanih transakcij, odlivi / prilivi, datum / obdobje,
kategorije transakcij (npr. Kozmetika) …), mesečni izpiski, reklamacija plačila.
POMOČ UPORABNIKOM
Pomoč strokovnjaka (kontaktni podatki, Live chat, Chat bot …), vsebinska pomoč (pojasnila
kontekstualno umeščena, kakovost pojasnil, pogosta vprašanja… ), vrsta pomoči (splošna
pomoč, pogosta vprašanja, pojasnila v oblačkih, video vsebinah, vodič po mobilni banki …).

Napredne funkcionalnosti
73 indikatorjev kot so:
OSEBNI BANČNI RAČUN (gibanje stanja prikazano v vizualni obliki …), DEBETNA KARTICA (preklic kartice, prijava ukradene / izgubljene kartice, blokada, aktivacija za spletne
nakupe, omejitev delovanja, dnevni / mesečni limit), VARNOSTNO POTRJEVANJE PLAČIL, UPORABA PERIODIČNIH PLAČIL (števila ponovitev periodičnih plačil, določitev
dneva …), pregled e-računov, direktnih bremenitev, trajnih nalogov, trgovanje z vrednostnimi
papirji, pregled vzajemnih skladov, dvig gotovine, VARČEVALNI CILJ (ustvarjanje varčevalnega cilja, določitev ciljne vsote in ciljnega datuma), VODENJE OSEBNIH FINANC
(vizualni prikaz, kategorizacija transakcij npr. Kozmetika), USTVARJANJE PRORAČUNA
(samodejno in poljubno dodajanje obveznosti in prihodkov), SPREMLJANJE PRORAČUNA (informacije o porabi / dohodku za obdobje, vpogled v navade, kategorizacije prilivov
/ odlivov, »Safe to spend« …) …

Naročila in storitve
21 indikatorjev kot so:
Naročilo kartic, spremembe limitov, sklenitev / naročilo kredita / varčevanja, depoziti, zavarovanja, odpiranje varčevalnega računa, naročilo SMS obveščanja… varnostno potrjevanje naročil (enkratno geslo, preko SMS / mobilne aplikacije, …)

Uporabniške nastavitve
11 indikatorjev kot so:
Nastavitev jezika, predstavitev aplikacije, aktivacija nove naprave, potisna sporočila („notifications“), promocija mobilnih denarnic, sprememba gesla, omejitve prometa, upravljanje
osebnih podatkov …

Analiza uporabnosti
ključnih postopkov

NOVOST
Za spletne in
mobilne banke

Uporabniki so vse bolj občutljivi na enostavnost uporabe digitalnih orodij – na
uporabniško izkušnjo. Zato bomo letos tudi poseben del analize namenili temu področju.
Analizirali bomo ključne postopke v spletnih in mobilnih bankah, ki jih po podatkih tujih
raziskav in mnenj, pridobljenih s strani slovenskih bank, uporabniki najpogosteje
izvajajo ali pa so za banke najpomembnejši.

Metodologija
Po vnaprej pripravljenih scenarijih bomo analizirali postopke, pri tem pa spremljali
uporabniške težave in njihovo stopnjo resnosti (kozmetična napaka, manjša
uporabniška težava, večja uporabniška težava, uporabniška katastrofa).
Ocenjevanje in kategorizacija uporabniških težav bo potekala s pomočjo hevrističnih
načel po Jakobu Nielsenu (vidljivost statusa sistema, skladnost med sistemom in
resničnim svetom, uporabnikov nadzor in svoboda, konsistentnost in standardi,
preprečevanje napak, prepoznavanje namesto pomnjenja, prilagodljivost in
učinkovitost, estetika in minimalistično oblikovanje, pomoč pri prepoznavanju,
diagnosticiranju in reševanju napak ter pomoč in dokumentacija).

Predstavitev rezultatov
V generičnih poročilih bodo predstavljeni splošni podatki in splošne primerjave
glede kakovosti teh postopkov v posameznih spletnih oziroma mobilnih bankah.
Seznam in opis napak ter priporočila za izboljšave pa bodo na voljo v poročili
dodatnih Individualiziranih primerjalnih analiz!

Postopki, ki jih bomo analizirali v spletnih bankah
1. »Poglejte stanje na osebnem bančnem računu & Poglejte zadnjo spremembo na računu«.
2. »Poiščite plačilo položnice/UPN & Uporabite najprej podatke: napačen IBAN, znesek 0,00 & 		
Nato uporabite naslednje podatke: ime priimek, naslov, pošta, IBAN, 0,5 EUR«.
3. »Poiščite opravljeno plačilo iz prejšnje naloge & Ponovite plačilo, tako da spremenite znesek na 0,7 EUR.«.
4. »Poglejte zadnji odliv z računa & Poglejte, kakšen je znesek provizije pri tej transakciji & Poiščite 		
potrdilo o plačilu & Nato poiščite največji priliv v mesecu marcu plačnika (ime in priimek)«.
5. »Preverite višino limita na osebnem računu & Povečajte ta limit*«.
6. »Naročite novo kartico / Naročite kredit / Naročite varčevanje*«.

Postopki, ki jih bomo analizirali v mobilnih bankah
1. »Poglejte stanje na osebnem bančnem računu & Poglejte zadnjo spremembo na računu«.
2. »Poiščite plačilo položnice/UPN & Uporabite najprej podatke: napačen IBAN, znesek 0,00 & Nato 		
uporabite naslednje podatke: ime priimek, naslov, pošta, IBAN, 0,5 EUR«.
3. »Poiščite opravljeno plačilo iz prejšnje naloge & Ponovite plačilo, tako da spremenite znesek na 0,7 EUR«.
4. »S funkcijo »Slikaj in plačaj« opravite plačilo položnice*«.
5. »Poglejte zadnji odliv z računa & Poglejte, kakšen je znesek provizije pri tej transakciji & Poiščite 		
potrdilo o plačilu & Nato poiščite največji priliv v mesecu marcu plačnika (ime in priimek)«.
6. »Naročite novo kartico / Naročite kredit / Naročite varčevanje*«.
7. »Generirajte enkratno geslo OTP za dostop do spletne banke in za podpisovanje pogodbe**«.
* Postopek ne bo izveden v celoti.
** Analiza se bo izvedla za mobilne in spletne banke, ki to omogočajo

NOVOST

Poročili raziskave s priporočili in dobrimi praksami
Vse pridobljene podatke bomo analizirali kvantitativno in kvalitativno. Ker izvajamo raziskavo četrto leto zapored, bomo podatke primerjali s prejšnjimi leti ter prikazali aktualne
trende kot tudi standarde na področju spletnega in mobilnega bančništva
Ne bomo zgolj identificirali slabših praks, temveč bomo tudi podali najboljše rešitve
problemov, ki jih lahko uporabite pri izboljšanju delovanja vaše spletne in mobilne banke.
Pripravili bomo dve poročili, eno za analizo spletnih bank in eno za analizo mobilnih bank. Poročili bosta poglobljeni in pregledni. Vsebovali bosta
grafe, tabele in slike primerov ter komentarje strokovnjakov za digitalno
uporabniško izkušnjo. Poročilo bo vključevalo agregatne podatke in
nekatere rezultate posameznih bank.

DODATNE
INFORMACIJE
01 565 52 92
info@e-laborat.si

CENIK
Poročilo raziskave		

Redna cena

Prednaročila – do 24. aprila

1.900,00 EUR

1.450,00 EUR

mBančništvo v Sloveniji 		
1.900,00 EUR

1.450,00 EUR

Spletno bančništvo v Sloveniji 		
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Individualizirana primerjalna analiza
za vašo spletno / mobilno banko

TI

Primerjava z drugimi bankami in priporočila za izboljšave
a Podrobna primerjava vaše spletne / mobilne banke z vsemi 			
in izbranimi bankami.
a Podrobnejši pregled točno izbranih vsebin in funkcionalnosti 			
za vašo spletno / mobilno banko, ki jih boste določili vi.
a Natančna priporočila s primeri dobrih praks.
NOVOST – individualni rezultati
Analize uporabnosti ključnih postopkov
Na podlagi pregleda ključnih postopkov, ki jih navajamo zgoraj, bomo
samo za vašo banko pripravili:
a rezultate analize ključnih postopkov,
a popis napak in
a priporočila za optimizacijo.
Potek dodatne Individualizirane primerjalne analize
a Posredujemo vam vstopni vprašalnik, da se seznanimo 			
z vašimi željami.
a Skupaj z vami določimo cilje raziskave na podlagi KPI-jev 			
vaše spletne / mobilne banke.
a Na vašo željo se osredotočimo na določene konkurente 			
in določene segmente spletne / mobilne banke.
a Naredimo dodatno primerjavo vaše banke s celotno panogo ali 		
izbranimi bankami. Po potrebi naredimo dodatne zajeme podatkov.
a Identificiramo vaše šibke točke in pripravimo priporočila 			
za izboljšave s primeri dobrih praks.
a Na koncu bomo pripravili individualizirano poročilo 				
s konkretnimi in slikovitimi priporočili za izboljšave.
Predstavitev rezultatov
Rezultate raziskave bomo predstavili v vaših prostorih. Predstavitev bo skrbno načrtovana, saj se bomo predhodno z vami uskladili, na katera področja
se osredotočimo. Predstavitev bo vodena tako, da bo razvila diskusijo in skupinsko reševanje problemov.
Redna CENA analize znaša 2.100,00 EUR (brez DDV-ja).
Ceno analize s POPUSTI najdete v priloženi naročilnici.

DODATNE
INFORMACIJE
01 565 52 92
info@e-laborat.si
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a Vas zanima, kaj si uporabniki dejansko mislijo
a
a
a
a

o vaši mobilni / spletni banki?
Kako intuitivni – logični in enostavni – so ključni postopki?
Kako dolga/kratka je krivulja učenja uporabe aplikacije?
Kaj je potrebno spremeniti, da bodo uporabniki bolj 			
zadovoljni z vašimi storitvami?
Ali uporabniki sploh opazijo dodatne produkte in storitve, 		
ki jih ponujate?

Potek raziskave
1. V sodelovanju z vami definiramo ključne postopke 		
v vaši mobilni / spletni banki.
2. Skupaj določimo 10 scenarijev (npr.: izvedba plačila, pregled
transakcij, naročilo storitve, pomoč …), ki jih kasneje testiramo na realnih uporabnikih. Naloge za testirance dokončno
potrdite vi!
3. V nadzorovanih okoliščinah naših prostorov izvedemo
testiranja (5-sekundni test vstopne strani, testiranje vseh
scenarijev, poglobljen intervju o vtisu uporabnika).
4. Po končanih testiranjih podatke interpretiramo ter pripravimo
poročilo s konkretnimi priporočili za optimizacijo vaše mobilne / spletne banke.
5. V vaših prostorih izvedemo predstavitev rezultatov in
vodeno razpravo o razvoju vaše mobilne / spletne banke.
Analizo uporabniške izkušnje bomo izvajali z tehnologijo za
eyetracking (Tobi Pro X2 – 60). Izsledki raziskave s to tehnologijo
zagotavljajo zanesljive povratne informacije o kakovosti interakcije
vaše spletne / mobilne banke z uporabniki.
DODATNE
INFORMACIJE
01 565 52 92
info@e-laborat.si

TI

Analiza uporabniške izkušnje
vaše spletne / mobilne banke
z »eyetracking« tehnologijo

Zakaj izbrati nas?
Ker že trinajsto leto opravljamo analize različnih panog na spletu in pripravljamo specializirane
raziskovalne priročnike. Ker vedno stremimo k zadovoljstvu naših naročnikov in k uspešnim poslovnim dogovorom, v katerih sta obe strani zadovoljni. Pobuda je prišla s strani strank, ki so želele
redna poročila o trendih in standardih v panogi ter nasvete za aktualne in najboljše rešitve njihovih
konkretnih problemov. Naš cilj je priprava takšnega poročila raziskave, ki bo nazorno odražalo trenutne digitalne trende in novosti ter hkrati izpostavljalo dobre prakse in pomagalo manj dobrim
na poti do izboljšave. Želja je ustvariti priročnik z visoko uporabno vrednostjo, ki bo s primeri predstavljal preverjeno najboljše – domače in tuje – aktualne spletne prakse ter vas usmeril k večji digitalni konkurenčnosti v svoji panogi.

Do sedaj smo pri digitalnem razvoju pomagali že:
Abanka Vipa d.d.,
Adria Airways d.d.,
Adria mobil d.o.o.,
Adriatic Slovenica d.d.,
Agencija RS za okolje,
Allianz Hungaria Zrt.,
Alpina d.d.,
Alta skladi d.d.,
Amis, d.o.o.,
Avto Triglav d.o.o.,
Banka Celje d.d.,
Banka Koper d.d.,
Dnevnik d.d.,
Elektro Ljubljana d.d., Eles, d.o.o.,
Engrotuš d.d.,
Fakulteta za komercialne in poslovne
vede,
Fakulteta za turistične študije - Turistica,
Fashion.si,
Fructal d.d.,
GA, gospodinjski aparati d.d.,
Gen-i d.o.o.,
Gorenje d.d.,
Gorenjska banka, d.d.,
GZS, Gospodarsko razstavišče d.o.o.,
Grand Hotel Toplice Bled d.o.o.,
Grawe Zavarovalnica d.d.,

Microsoft Slovenija d.o.o.,
Hit, d.d.,
Hoteli Bernardin, d.d.,
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Istrabenz Turizem d.d.,
Izi mobil, d.d.,
JAPTI, Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije,
Kapitalska družba, d.d.,
KD Group d.d.,
Lek d.d.,
Lokalna turistična organizacija Bovec,
Loterija Slovenije, d.d.,
Luka Koper, d.d.,
Medis d.o.o.,
Mercator d.d.,
Microsoft Slovenija d.o.o.,
Ministrstvo za javno upravo,
Ministrstvo za obrambo,
MM Marketing magazin,
Mobitel, d.d.,
Nikon GmbH,
NLB d.d.,
Nova KBM d.d.,
Olimpijski komite Slovenije,
PM Poslovni medij d.o.o.,
Porsche Slovenija, d.o.o.,

E-laborat,
svetovalno analitična družba, d.o.o.
Letališka cesta 5
1000 Ljubljana

Poštna banka Slovenije, d.d.,
Računalniške novice,
Radio Triglav Jesenice, d.o.o.,
Raiffeisen banka d.d.,
Relax Turizem d.o.o.,
Renault Nissan Slovenija d.o.o.,
Sava Hoteli Bled, d.d.,
Sberbank banka d.d.,
Si.mobil d.d.,
SKB banka d.d. Ljubljana,
SKUPNA, pokojninska družba,
d.d.,
Slovenska turistična organizacija, Srce Slovenije,
Steklarna Hrastnik d.o.o.,
Turizem Ljubljana,
T-2 d.o.o.,
Telekom Slovenije d.d.,
Terme Krka, d.o.o.,
Terme Olimia d.d.,
UniCredit Banka Slovenija
d.d.,
Union hoteli d.d.,
Unior d.d,
VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica, d.z.v.,
Zavarovalnica Tilia, d.d.,
Zavarovalnica Triglav d.d.,
Zavod za turizem Maribor,
Združenje bank Slovenije,
ŽITO Prehrambna industrija d.d
…

T: 01 565 52 92
www.e-laborat.si
www.netfork-akademija.si
www.websi.si

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vpisa 2008/10873, z dne 25.2.2008, matična številka: 3280772000, osnovni kapital družbe: 7.500.00 EUR,transakcijski račun: 29000-0055470083, ID za DDV: SI17945372.

NAROČILNICA
Naročamo
Posamezna generična poročila
Poročilo raziskave			

Redna cena

Prednaročila – do 24. aprila

1.900,00 €		

1.450,00 €

mBančništvo v Sloveniji 			 1.900,00 €		

1.450,00 €

Spletno bančništvo v Sloveniji 		

Paketi generičnih poročil
& dodatnih individualiziranih raziskav
Cene veljajo samo v času prednaročil – do 24. aprila
2 x generično poročilo

Paket 1
Paket 2
		
Paket 3

					

2.350,00 €

1 x generično poročilo & 1 x individualizirana analiza
(drugo generično poročilo GRATIS)

3.200,00 €

2 x generično poročilo & 2 x individualizirani analizi

4.500,00 €

Cene ne vključujejo DDV-ja.

Analiza uporabniške izkušnje z »eyetracking« tehnologijo
Ponudbo vam pripravimo na podlagi povpraševanja – Cene glede na obseg analiz.
Za POSEBNO PONUDBO prilagojeno VAŠIM POTREBAM in ŽELJAM stopite z nami v stik
preko elektronskega naslova info@e-laborat.si ali telefonske številke 01 565 52 92.

PODATKI O NAROČNIKU:
Podjetje: __________________________________ Davčna številka: _________________________
Naslov: __________________________________________________________________________
Pošta: _____________________ Kontaktna oseba: ______________________________________
Elektronski naslov/tel. številka kontaktne osebe: _________________________________________
V ____________________________ (kraj, datum)

Podpis in žig odgovorne osebe:

