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Dokázať osloviť tých správnych zákazníkov v tom správnom čase a s tou správnou ponukou je dnes výzvou pre mnoho spoločností. Zákazníci  

sú čoraz náročnejší, informovanejší, v záplave dostupných možností omnoho viac porovnávajú a vyberajú. Pritom nie vždy rozhoduje len cena  

produktu, ale aj celkový dojem klienta z formy oslovenia, priebehu komunikácie či vnímanie značky ako takej.

 

Digitálny marketing a s ním súvisiaca automatizácia marketingu sa dostáva stále viac do hľadáčika biznisu ako nástroj pre efektívnejšie 

a cielenejšie oslovovanie klientov. Automatizácia marketingu vám samozrejme sama o sebe neprinesie okamžitý nárast tržieb, ani nezmení značku zo dňa 

na deň, ale ako premyslená súčasť komplexnej marketingovej stratégie vám poskytne prostriedky, ktoré vás k želaným cieľom vedia postupne doviesť.  

Riešenie pre automatizáciu marketingu ako súčasť CRM vám pomôže získať:
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Prečo riešiť marketing v CRM? 

Čas na rýchlejšiu prípravu 
 a exekúciu kampaní

Dáta pre cielenejšiu 
 a osobnejšiu komunikáciu

Podrobný pohľad (insight)  
na efektívnosť a výsledky kampaní

• manažment a evidencia kampaní všetkých druhov a cez všetky 

kanály;

• plne prispôsobiteľný dátový model kampaní, kontaktov či kam-

paňových aktivít;

• exekúcia a monitoring digitálnych kampaňových aktivít;

• analýza a vizualizácia marketingových dát vo forme reportov, 

dashboardov a grafov podľa individuálnych potrieb či funkcií.

Manažment kampaní

• intuitívne vizuálne editory pre tvorbu e-mailov s pokročilými 

možnosťami ich editácie;

• tvorba dynamického personalizovaného obsahu (zasielanie 

rozličných obsahov rozličným prijímateľom);

• možnosť nastavenia automatického zasielania e-mailov a ich 

časovania; manažment nastavení na odber e-mailových správ;

• A/B testovanie umožňujúce testovanie rôznych šablón, obsahu, 

predmetu správy, odosielateľa či e-mailovej adresy;

• responzívny dizajn e-mailov korektne zobrazovaný na všetkých 

zariadeniach, s možnosťou náhľadu počas jeho tvorby.

Email a SMS marketing 



• tvorba webových formulárov, landing pages či dotazníkov pomocou 

intuitívneho vizuálneho editora, bez potreby znalosti programovania;

• responzívny dizajn webového obsahu;

• jednoduchá konfigurácia a mapovanie polí formulára či dotazníka  

s prepojením na dátový model tak, aby všetky údaje o zákazníkoch/kon-

taktoch boli ukladané na jednom mieste a jednoducho použiteľné ďalej;

• zabránenie tvorbe duplikovaných dát;

• prispôsobiteľný tok otázok v dotazníkoch na základe predchádzajúcich 

odpovedí;

• automatizácia procesov na základe vyplnenia formulára alebo dotazníka 

(napr. zaslanie notifikácie na obchodného manažéra v prípade, ak 

respondent nie je spokojný so službami).

Webové formuláre, landing pages a dotazníky

• biznisovo prívetivé zadefinovanie automatizovaných marketingo- 

vých procesov v rámci exekúcie kampane;

• vizuálny editor pomocou ktorého sa „skladá“ požadovaný proces 

z jednotlivých komponentov – pridanie kontaktu do zoznamu, 

vytvorenie úlohy, spustenie inej aktivity atď.;

• spúšťačom procesu môže byť kliknutie na link v e-maile, vyplnenie 

web formulára či iná udalosť’;

• nurturing leadov – potenciálnych zákazníkov.

Automatizácia kampaní

• sledovanie a analyzovanie správania sa potenciálnych zákazníkov 

a ich interakcie s webovým stránkami; 

• získanie prehľadu o návštevách na webovej stránke, zobrazeni-

ach jednotlivých podstránok a vyplnených formulároch v reálnom 

čase;

• identifikácia osoby, ktorá si prezerá vašu webovú stránku, prepo-

jenie informácií o návštevníkoch webovej stránky s kontaktom  

v databáze.

Web Intelligence (sledovanie pohybu používateľov na webe)

• manažment pozývania a prihlasovania sa na udalosti 

 a webináre;

• GoToMeeting, WebEx, Eventbrite, Cvent;

• automatické importovanie údajov do CRM (informácie  

o registrácii, osobné údaje, otázky a odpovede atď.). 

Event marketing
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