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A Sberbank a hatodik legértékesebb banki márka 

Európában – a Brand Finance értékelése alapján 
 

 

A Sberbank márka értéke az elmúlt év során 33 százalékkal, 9,1 milliárd dollárra 

emelkedett – derül ki a Brand Finance, a vezető független márka értéket vizsgáló 

stratégiai tanácsadó cég felméréséből. Világszinten a Sberbank a 35. helyről a 24. 

helyre lépett elő. 

 

A Sberbank az egyetlen orosz banki márka a Brand Finance Global 500-as listáján. A 

Sberbank márka Európában a 6., míg világszinten a 24. pénzintézeti márka. 

 

“Úgy látjuk, hogy a világ egyre inkább a digitalizáció felé halad. Mindent meg kell tennünk 

annak érdekében, hogy továbbra is az iparágunk vezetői között maradjunk. Ambiciózus célt 

tűztünk ki magunk elé: technológiai vállalattá kell válnunk – ezen dolgozunk nap mint nap, és 

ezt a gondolkodásmódot igyekszünk mindenkinek sugallni, beleértve munkavállalóinkat, 

ügyfeleinket és befektetőinket is” – fogalmazott Herman Gref, a Sberbank vezérigazgatója és 

igazgatótanácsának elnöke. 

 

David Haigh, a Global Finance alapítója és vezérigazgatója hozzátette: ”A Sberbank 

innovatív, technológia-alapú pénzintézet, és erre alapozva terjeszti ki földrajzi jelenlétét és 

termékbázisát. A vállalat történelmi múltja, hírneve dinamikus menedzsmenttel párosul. A 

Sberbank márkaértéke és erőssége ugrásszerűen növekedett az elmúlt években és biztosak 

vagyunk abban, hogy ez a trend a jövőben is folytatódni fog, ahogy a technológia átalakítja 

majd a pénzügyi és banki szektort”. 

 

A Brand Finance a márka érték számításához a Royalty Relief metodikát használja. A 

metodika azon alapul, hogy egy cég mennyit lenne hajlandó fizetni a márka használatáért 

úgy, hogy nem birtokolja azt. A számítás magában foglalja a márkához kapcsolható jövőbeni 

bevételeket és számításba veszi a márkahasználatért fizetendő jogdíj összegét is. A 20-nál 

is több országban jelen lévő, londoni székhelyű, 1996-ban alapított Brand Finance a világ 

vezető független márka értéket vizsgáló stratégiai tanácsadó cége. 

 

A felmérés részletes eredménye a Brand Finance honlapján érhető el: 

http://brandfinance.com 
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