NLB Cilj

Aplikacija

Boš tudi ti tako dober dedek ali babica?
Uvod

Vsi poznamo situacijo. Pridemo na obisk k babici, ki nas nahrani, na koncu pa doda še 20 €, ki si jih vsi
potihem želimo. Kaj pa, če bi to vsakodnevno situacijo uporabili za namen, ki spodbuja
varčevanje med mladimi?

Opis ideje – Kako?

S sloganom: »Boš tudi ti tako dober dedek/dobra babica?« nagovoriti mlade, da bodo tudi oni nekoč imeli
vnuke. Do njih pa morajo pokazati odgovornost, tako da se naučijo varčevati že danes. Saj 20 € od babice
ni samoumevnih, ampak je plod njenega varčevanja in odgovornega ravnanja z denarjem. Trenutno je
trošenje postalo hit ravno iz razloga, ker se mlade nagovarja, da naj uživajo sedaj, za ta trenutek.
Trošenja jim ne želimo preprečiti, ampak zagotoviti, da do željene dobrine pridejo z varčevanjem.
S tem varčevanju damo pozitivno konotacijo.

Aplikacija NLB Cilj.
Aplikacija NLB Cilj mlade spodbuja k varčevanju. Bazira na izpolnjevanju ciljev.

Kako deluje?

V aplikaciji si uporabnik izbere kaj si v določenem časovnem obdobju želi. Recimo: Za božič si želim
kupiti telefon. V aplikacijo vneseš ceno telefona, tvoje mesečne prihodke/odhodke, aplikacija pa ti
predlaga, koliko na mesec privarčuj, da boš decembra lahko uspešno kupil telefon. Če se za varčevanje
odločiš, samo potrdiš z gumbom. Aplikacija omogoča tudi direktno trganje iz računa. Na vmesnih korakih
te spodbuja, da ti gre dobro, ti predlaga, kako še dodatno privarčevati, da čimprej dosežeš svoj CILJ.

Like efekt = Aplikacija na poti do cilja (privarčevanih n evrov do konca leta) neprestano spodbuja

uporabnika. Še malo, super ti gre. Ko uporabnik doseže nek vmesni cilj (če si ga nastavi), mu NLB podeli
darilo v obliki 2 % že privarčevanega. Ustvarili bi neke vrste družbeno omrežje, svoj napredek bi lahko delil
tudi z ostalimi.
Ko dosežeš kočni CILJ, ti aplikacija predlaga (ker si tako uspešen), da še vedno nadaljuješ z varčevanjem,
za dosego naslednjega cilja. V kolikor se za to ne odločiš, si z aplikacije preneseš denar na tekoči račun
in si kupiš željen predmet.

Ključni poudarek

S tem bi mladi dobili vpogled, kako varčevanje sploh izgleda, ker roko na srce jih veliko tega ne ve!
Kako se odreči nekim potrebam v resničnem življenju, ker varčuješ za nek osebni cilj. Nagovarjali bi jih,
da so družbeno odgovorni, da bodo na starejša leta lahko brezskrbno pomagali njihovim vnukom,
kot jim sedaj pomagajo njihove babice/dedki. Konec koncev pa privarčevani znesek tudi dobro dene.

Implementacija

Razvoj aplikacije in digitalna kampanja z vizualijami na katerih pokažemo babico ali dedka, ki vnuku preda
nekaj denarja. Na njih se izpostavi slogan: Boš tudi ti tako dober dedek/babica?
Varčuj z aplikacijo NLB Cilj.

Digitalna kampanja

