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SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 12. 9. 2022

Skupina OTP kot zavzeta zagovornica inovativnosti, letos že petič izvaja OTP Startup program, ki je namenjen 
iskanju inovativnih rešitev za dejanske poslovne potrebe kot rezultat ciljno in poslovno usmerjenega dolgoročnega 
partnerstva. 5. septembra 2022 se je začela trimesečna pilotna faza, v kateri letos prvič sodeluje tudi SKB banka. 
Izbrane ekipe bodo v tem času deležne podpore madžarskih in mednarodnih članov zaposlenih v OTP LAB-u in 
priznanih strokovnih mentorjev. 

SKB banka v okviru letošnjega OTP Startup programa sodeluje s kar dvema podjetjema, GetMonety in White Label Loyalty. 
Rdeča nit obeh projektov je grajenje povezane skupnosti in finančno opismenjevanje mladih, z namenom povečanja 
zvestobe obstoječih strank in prepoznavnosti med potencialnimi strankami. V pilotni fazi bomo zgradili svojo skupnost 
na aplikaciji Discord, ki ponuja klepet prek sporočil ali prek glasovne komunikacije, zlahka pa je mogoče deliti tudi slike, 
videoposnetke in video v živo ter vzpostavili platformo za zvestobo obstoječih strank. 

SKB banko bomo tako pozicionirali kot v uporabnika usmerjeno banko, ki ceni zvestobo svojih strank ter se zna približati 
mladim prek njim najbližjih kanalov. Tako White Label Loyalty kot GetMonety, prispevata k izboljšanju uporabniške 
izkušnje, prvi z igrifikacijo različnih transakcij in dejavnosti, drugi pa s ponudbo izobraževalne platforme za najstnike in 
mlade odrasle o namenu in uporabi finančnih produktov.

Poleg SKB banke v programu sodelujejo tudi bolgarska, ukrajinska in romunska hčerinska banka, katerih poslovne potrebe 
so bile izbrane izmed 70 prijavljenih. V prijavnem roku je skupno prispelo kar 265 prijav Startup podjetij iz 55 držav, v 
pilotno fazo pa jih je bilo povabljenih zgolj 12. 

Več informacij najdete na spletni strani: https://otpstartup.com/

SKB BANKA V OKVIRU OTP STARTUP PROGRAMA PRIČENJA 
SODELOVANJE Z DVEMA PODJETJEMA 

Oglejte si naše posnetke na Youtube 
www.youtube.com/user/BankaSKB

Sledite nam na Facebook strani 
www.facebook.com/BankaSKB

www.skb.si

Skupina SKB

Skupino SKB sestavljajo SKB banka in njeni hčerinski družbi SKB Leasing in SKB Leasing Select. V Skupini SKB več kot 900 zaposlenih, 
opravlja bančne storitve in storitve lizinga za več kot 200.000 strank na slovenskem trgu. SKB banka je prejemnica prestižnih nazivov: 
Banka leta 2021 v Sloveniji po izboru revije The Banker, Najboljša banka 2022 v Sloveniji po izboru revije Global Finance ter Superbrands 
2022 Slovenija. 
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