SALESmanago
Marketing Automation
- Zautomatyzuj swój marketing i sprzedaż
- Pozyskuj nowych klientów i zwiększaj sprzedaż

Aby zapoznać się z tematem Marketing Automation
polecamy 2 min. Demo Video systemu SALESmanago
www.salesmanago.pl

O Benhauer
Firma, która stworzyła i rozwija SALESmanago

Wiodący producent oprogramowania
Online do marketingu, z którego korzysta
ponad 4000 firm
• Inne produkty – ADmanago – optymalizacja kampanii

Adwords, SEOmanago – Automatyczne pozycjonowanie
• Zatrudnienie 25 osób, siedziba w Krakowie
• Zarząd spółki – ponad 15 lat doświadczenia w marketingu i
technologiach – Założyciel i CEO Grzegorz Błażewucz - były
Prezes portalu Interia.pl

SALESmanago - system
klasy marketing automation
– Pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie
– Ponad 400 zadowolonych klientów w segmencie B2B i B2C
– Idealny system dla Małych i Średnich firm

Gleanster o SALESmanago
to jedna z największych amerykańskich firm
analitycznych zajmujących się rynkiem
oprogramowania Sales & Marketing Management.
• W lipcu 2012 SALESmanago Marketing Automation
znalazło się w katalogu Gleanster obejmującym
najważniejsze światowe rozwiązania Marketing
Automation
•

SALESmanago is a cloud based integrated marketng automaton soluton that is quickly becoming a
leading Central European platorm chosen by marketng and sales departments in companies of all
sizes. SALESmanago is one of the frst European based Marketng Automaton technology providers.
While the tool was originally designed for small-to-midsize companies, Benhauer boasts adopton by
some of the biggest players… http://www.gleanster.com/solutions/salesmanago

SALESmanago to system,
który zwiększy Twoją sprzedaż
Pozyskaj unikalną wiedzę o Twoich
aktualnych i potencjalnych klientach
– Identyfikacja kiedy Twoi aktualni i potencjalni

klienci wchodzą na Twoją stronę WWW
– Monitoring zachowania kontaktów na Twojej
stronie oraz źródła wejść
– Identyfikacja firm odwiedzających Twoją stronę i
informacja o zainteresowaniu ofertą

Identyfikacja i monitoring
osób na Twojej stronie www
System rozpoznaje,
którzy z Twoich
kontaktów pojawiają się
na Twojej stronie, jakie
podstrony odwiedzają
oraz jakie są źródła wejść
(strony odsyłające, frazy
z wyszukiwarki).

Identyfikacja firm
odwiedzających Twoją stronę
System dostarcza
informacji o tym jakie
firmy i organizacje
odwiedzają Twoją
stronę WWW i czego
na niej poszukują

Na podstawie informacji o
klientach automatyzujesz
marketing i sprzedaż:
– Automatyczne emaile z personalizowaną ofertą do klientów
– Powiadomienia dla handlowców o wizytach klientów na stronie
– Alerty z informacją o konieczności skontaktowania się z klientem
– Scoring i automatyczna segmentacja kontaktów
– Automatyczne akcje marketingowe na różnych etapach sprzedaży
– Automatyczne przydzielanie kontaktów do handlowców
– Lead Nurturing - automatyczne programy zwiększające sprzedaż

Funkcjonalności systemu
• SALESmanago zintegrowana i

kompleksowa funkcjonalność dla działu
marketingu i sprzedaży
– Moduł monitoringu kontaktów i firm na stronie WWW
– Moduł Automatyzacji Marketingu
– Moduł CRM i zarządzania kontaktami
– Moduł e-Mail Marketing

Możesz korzystać ze wszystkich naraz lub tylko z
wybranych modułów systemu w zależności od potrzeb

Doskonałe efekty działania
systemu - Studia przypadków
•
•
•
•

400% wzrost w ilości otwarć i kliknięć e-maili
wysyłanych przez system przez Rainbow Tours
300 % wzrost konwersji na emailach wysyłanych
przez Rainbow Tours przez SALESmanago.
34% wzrost stopy konwersji sprzedażowej i 2500%
więcej kliknięć w emaile firmy CSEiE
30% wzrost ilości leadów generowanych przez
firmę iReward24 i 40% wzrost konwersji
sprzedażowej dzięki programowi Lead Nurturing
prowadzonemu przez Consulting360

Rozpoczęcie pracy z
systemem i bezpłatny pakiet
aktywacyjny
•

•

Każdy nowy klient podpisujący umowę na
SALESmanago otrzymuje nieodpłatną usługę w
ramach której nasi specjaliści konfigurują system
tak aby klient natychmiast widział efekty działania
bez angażowania własnych pracowników.
Aby korzystać z systemu wystarczy zarejestrować
się na stronie SALESmanago (żadnych kosztów
wdrożenia systemu, żadnych własnych serwerów)

Dowiedz się więcej o
SALESmanago i
Marketing Automation

Co to jest Marketing
Automation
• Nowy bardzo dynamicznie

rosnący segment systemów
do marketingu zastępujący
systemy e-Mail Marketing i
CRM
• Na świecie już ponad 30%
firm korzysta z systemów
klasy Marketing Automation
• SALESmanago to pierwszy
w Polsce system tej klasy

Companies using Marketing Automation
achieve up to 40% more Return on
Marketing Investment as compared to
companies that do not use Marketing
Automation

Gartner Report

Personalized e-mails can raise the click
through rates by 14% and conversion
rates by 10%

Aberdeen Group

MA rozwiązuje problemy
• Działów marketingu i marketingowców (na

podstawie IBM CMO Study 2012)
–
–
–
–
–

63% CMO spodziewa się że ROMI posłuży do oceny efektywności ich działań
44% Dyrektorów marketingu jest na to przygotowanym
73% Działów marketingu nie wie jak przekuwać leady w klientów
61% Marketingowców wysyła każdy nawet słaby lead do sprzedaży
Jedynie 20% jest obsługiwanych przez dział sprzedaży

• Na poziomie procesu sprzedażowego
–

80% leadów nie jest przygotowanych do dokonania zakupu
– Kupujący chce kontrolować 70% procesu zakupowego
– 90% kupujących dokonuje research online zanim dokona zakupu

Powstaje tzw. LEAD GAP czyli luka w procesie sprzedaży

E-Mail Marketing vs
Marketing automation
W marketing Automation chodzi przede wszystkim o
dostarczanie właściwej informacji we właściwym czasie.
Przy klasycznym e-mailingu 80% ofert nie trafia w
potrzebę zakupową klienta.
Wiemy co się dzieje po wysłaniu emaila na stronie WWW
(system marketing automation wie kto otwarł i klikał w e-maila, ale wie również co klient po
takim emailu robi na naszej stronie i czym się faktycznie interesuje. Wiemy kiedy klient
wraca na naszą stronę www w poszukiwaniu naszych produktów lub usług)

Wiemy kiedy wysłać personalizowaną ofertę email
(system marketing automation przede wszystkim potrafi wysłać dopasowaną przygotowaną
do danego segmentu klientów ofertę we właściwym czasie – czyli wtedy kiedy klient pojawił
się na naszej stronie www i poszukuje informacji o danej usłudze lub produkcie)

Klasyczny CRM vs
Marketing Automation
W odróżnieniu od CRM, w Marketing Automation chodzi o
usprawnienie pracy sprzedaży poprzez udostępnienie
unikalnych informacji oraz umożliwienie działowi
marketingu pracy nad konwertowaniem leadów
Automatyczna edukacja i zwiększanie konwersji
(Lead Nurturing może odpalać się automatycznie, ale Twój sprzedawca może ręcznie
dodać kontakt do programu edukacyjnego. Dzięki temu oszczędza czas na ręczne
wysyłanie ofert , a potem skupi się tylko na klientach, którzy tworzą najlepsze szanse
sprzedażowe)

Dynamiczna informacja o kliencie
(dzięki monitoringowi zachowania klienta na stronie, w systemie marketing automation
automatycznie pojawia się informacja o zainteresowaniach, segmentach, wysłanych do
niego emailach, newsletterach, handlowiec wie, czy otwarł, klikał w wysłane do niego
emaile z ofertami itd.)

Segmentacja klientów
Prawidłowa segmentacja klientów to pierwszy
krok do prowadzenia precyzyjnej akcji
marketingowej. SALESmanago umożliwia
segmentację na bazie następujących danych.
– Informacje o zachowaniu klienta na stronie www (czas spędzony

na poszczególnych podstronach, źródło wejścia) reakcje na
skierowane akcje marketingowe
– Informacje pochodzące z systemów transakcyjnych klienta takich

jak CRM, ERP, system lojalnościowy lub jakikolwiek inny system
wewnętrzny.

Personalizacja marketingu
Docieramy ze spersonalizowaną treścią do
klienta we wszystkich kanałach marketingowych
– E-maile i newslettery – predefiniowane lub dynamicznie tworzone

przez system e-maile dopasowane do zainteresowań
użytkownika
– Personalizowane SMSy wysyłane do klientów z możliwością
wykorzystania komunikacji dwukierunkowej
– Dynamiczna treść na stronie www – jesteśmy w stanie
automatycznie profilować treść na stronie www w zależności od
tego jaki kontakt wchodzi na naszą stronę.

Reguły i automatyzacja
Zdarzenie aktywujące regułę – może to być wizyta klienta na jakiejś
podstronie, przydzielenie do segmentu, otwarcie lub klikniecie e-maila,
fakt osiągnięcia przez klienta określonego poziomu scoringu, lub fakt
pojawienia się klienta na jakimś etapie w kampanii sprzedażowej / w lejku
sprzedażowym.

Warunki do reguł – możesz dodawać warunku do reguł, które
wzbogacają możliwości automatyzacji. Dzięki nim system wysyła
automatycznie emaile do osób, które określonych oczekiwanych przez
nas czynności nie wykonali.

Akcje automatyczne – w tym momencie zestaw automatycznych akcji
umożliwia wysłanie automatyczne przygotowanej wcześniej oferty,
przesłanie alertu do działu sprzedaży, zasegmentowanie klienta, jak
również ustawienie klienta na określonym etapie w lejku sprzedażowym.

Przykłady wykorzystania
1
Edukuj klientów w
programie Lead
Nurturing
Nowe leady i nowi potencjalni
klienci, których pozyskujesz
najczęściej nie są przygotowani
do tego aby kontaktował się z
nimi handlowiec i przeprowadzi
skuteczną sprzedaż. Możesz taki
lead do tego przygotować
wysyłając do niego
automatycznie przygotowany
wcześniej cykl wiadomości.

2
Wysyłaj
automatycznie
dopasowane
predefiniowane
oferty
Stwórz gotowe emaile na
najważniejsze elementy Twojej
oferty produktowo / usługowej i
ustaw regułę, która
automatycznie wyśle
dopasowaną do klienta ofertę w
odpowiedzi na jego zachowanie
na Twojej stronie.

3
Ustaw tzw. Welcome
Message i witaj
każdego nowego
klienta.
Jeśli jakiś potencjalny klient
pojawia się na Twojej stronie po
raz pierwszy – wyślij do niego
po takiej wizycie tzw Welcome
Message. W takiej wiadomości
możesz zawrzeć troche
wizerunkowych informacji,
informacji o ofercie, która
uzupełnia to co jest na Twojej
stronie www.

Przykłady wykorzystania
4
Wskaż działowi
sprzedaży
najlepszych
potencjalnych
klientów - Scoring
Odnajdywanie najlepszych
potencjalnych klientów jest
bardzo pracochłonne. Aby to
usprawnić skorzystaj ze
scoringu, który tworzy
SALESmanago na podstawie
monitoringu Twoich klientów.
Najlepszych znajdziesz w
zakładce Hot Leads.

5

6

Zautomatyzuj swój
cykl sprzedażowy i
wzbogać go o
automatyczny
marketing

Kontaktuj się z
klientem we
właściwym czasie

Jeśli Twój potencjalny klient jest
prowadzony przez sprzedawcę
pomiędzy etapami sprzedaży,
ustaw Automatyczne akcje
marketingowe jak klient
przechodzi do kolejnego etapu.
Np. Klient przeszedł do etapu
wysłana oferta? System może
automatycznie wysłać do
takiego klienta przygotowane
case studies.

Czy wiesz kiedy jest najlepszy
czas aby skontaktować się z
klientem? SALESmanago
wskaże Ci ten moment, co
więcej dzięki informacji o
zachowaniu na Twojej stronie
będziesz wiedzieć o czym
rozmawiać z potencjalnym
klientem. System powie Ci kiedy
klient otwarł e-mail z ofertą i
kiedy w niego kliknął.

Przykłady wykorzystania
7
Wysyłaj zwykłego
newslettera i emailingi i monitoruj
klientów na swojej
stronie
W SALESmanago przygotujesz
ładnie wyglądające szablony i
zaczniesz wysyłać newslettery i
e-mailingi. Po ich wysyłce
natomiast dowiesz się którzy z
kontaktów wchodzą na stronę
www. Szybko okaże się, że
wykorzystasz te informację do
zwiększania sprzedaży.

8

9

Realizuj
Automatyczne akcje
cross-sellingowe

Wysyłaj
automatycznie
tworzone oferty
behawioralne

Ustaw automatyczną regułę, ze
jeśli jakiś klient wpadł w
segment X to system wyśle mu
automatycznie ofertę
powiązaną, która zautomatyzuje
proces doprzedaży do Twoich
aktualnych klientów

To zaawansowana możliwość
stosowana w masowym handlu
usługami i produktami.
Powoduje ona że system sam
automatycznie komponuje
dopasowane do klienta oferty i
wysyła je e-mailem. To
funkcjonalność wykorzystywana
m.in. Przez Rainbow Tours.

Przykłady wykorzystania
10

11

12

E-mail lub SMS po
porzuceniu koszyka
z zakupami

Programy typu WIN
-BACK

Inne opcje –
ograniczeniem jest
wyobraźnia

Automatycznie wysyłany e-mail
wysyłany po porzuceniu
koszyka może podwoić liczbę
sprzedaży w sklepie
internetowym. Treść takiego
emaila może zawierać ofertę
darmowej dostawy, dodatkowy
rabat etc (również w zależności
od wartości porzuconego
koszyka)

Jeśli któryś z Twoich klientów
dokonał zakupu i nie było go
ponownie przez np. dwa
miesiące, wyślij mu
automatycznie zaproszenie do
ponownej wspólpracy.

- Programy typu punch-card
- Komunikacja wewnętrzna
- e-maile po kontakcie z biurem
obsługi klienta
- e-maile z ankietami po
dokonaniu zakupu

BENHAUER Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krupnicza 3/2
31-123 Kraków, Poland
tel. (12) 376 42 85, (12) 376 42 86
info@salesmanago.com
LinkedIn Profile: http://www.linkedin.com/company/benhauer/
Crunch Base Profile: http://www.crunchbase.com/company/benhauer

