SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÉVES PRIVÁTBANKI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY
A Blochamps Capital, mint a hazai privátbanki piac fejlődéséért lassan egy évtizede
dolgozó, elkötelezett tanácsadó vállalkozás hagyományosan elkészítette éves összefoglaló
tanulmányát a hazai privátbanki piac tendenciáiról, adatairól „PRIVÁTBANKI PIAC
MAGYARORSZÁG 2012 ŐSZ, A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZEKTOR
ÁLLAPOTFELMÉRÉSE” címmel. A korábbi évekhez képest idén más, megújult formában és
modern szerkesztési elvek mentén készült el az elemzés.
Mivel az üzletágak közül egyre többen használják az éves összefoglaló Tanulmány
külön megrendelt angol változatát a külföldi anyabanki menedzsment felé a hazai
privátbanki piac viszonyainak ismertetésére, idén a magyar nyelvű Tanulmány külön
köttetésben a komplex elemzés angol nyelvű kivonatát is tartalmazza értékajánlati
többletként. A szakmai könyv mélyrehatóan részletezi a magyarországi és magyar
képviselettel rendelkező külföldi privátbanki szolgáltatók tevékenységeit, feltárja
motivációikat, valamint bemutatja várható terveiket a 2013-as évre vonatkozóan. A
Tanulmány rálátást nyújt a magyarországi privátbanki piac egyes tendenciáira, a hazai
privátbanki szolgáltatókat jellemző üzletpolitikai változásokra, illetve az esetlegesen
megváltozott piaci szerepvállalásaikra. Tekintettel arra, hogy a hazai privátbanki üzletágak
részére nyújtott üzletviteli tanácsadói munka abszolút személyes, bizalmi partnerségre épülő
szolgáltatás, ezért a Blochamps Capital Kft. belföldi szektor specifikus ismeretei és
„beágyazottsága” révén jelen tartalmak Magyarországon egyedi összegzést nyújtanak.
Szakmai szempontból 2012-ben megpezsdült a piac, a specifikus tapasztalatra és a
széles spektrumú átlátó készségre az utóbbi 2-3 évben egyre erősödő igény van a privátbanki
tanácsadás szegmensében, mint azt az egyre több privátbanki szolgáltató által igénybe vett
üzletág-fejlesztési konzultációk, privátbanki marketing kampánytervezések és szakmai
fejlesztő tréningek is jelzik.
A Blochamps a Tanulmányt referenciamunkának tekinti évről évre, melynek
elkészítése során a legnehezebb feladatot éppen az év közben, konzultációkon, megbízásokon,
képzéseken, vagy egyedi tanulmányokban felhalmozott jelentős mennyiségű privátbanki
szakmai anyag és információ esszenciává szűrése jelentette. A Blochamps Capital évek óta
tartó egyik legfontosabb szakmai törekvése, a szektor publikus működési keretszámai
tekintetében a transzparencia kialakítása (prémium/private statisztikák), ami mára már nem
„taktikai” kérdés a szolgáltatók részéről, hanem módszertani. Igazolta a szakma hazai
felnőttét a 2010-ben hiánypótló kezdeményezéssel útjára indított Magyar Privátbankári
Konferencia, amely az ugyancsak a Blochamps Capital szervezésében, informális keretek
között működő zártkörű Privátbanki Vezetői Fórummal együtt egyre „hangosabban” és
sikeresebben képviseli a szakma hangját. A Blochamps Capital reményei szerint a magát a
szakma legjelentősebb seregszemléjévé kinövő találkozón az interaktív panelek, és a valóban
érdemi konzultáció a szereplők között a szektor állapotáról, fejlesztési lehetőségeiről hosszú
távon is fontos kísérőjévé válnak a szektor hazai fejlődésének.

