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د یم کندیک پایگاه داده متمرکز اطالعایت در سراسر سازمان ایجا
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کندیک پایگاه داده متمرکز اطالعایت در سراسر سازمان ایجاد یم 

ل، پیامک، به عنوان مثال، اطالعات متاس، ماکلمات تلفین، امیی)داده های مشتری  CRMنرم افزار 
خیره و را در یک ماکن متمرکز ذ( پیام تلگرایم، بازخوردهای مشتری، فعالیت های فروش و غیره

العات مشتری را در کند تا اطهای مشتری به مشا کمک یمایجاد یک خمزن مرکزی از داده. سازماندیه یم کند
به عنوان )ها بینشها پیدا، سازماندیه و تجزیه و تحلیل کنید، مهچنین روندها، الگوها وآوری آنحین مجع

.را کشف کنید( ریشنایس مشتهای بازاریایب، مجعیتترین حمصوالت، مؤثرترین پیاممثال، حمبوب
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اتصال یکپارچه با اکنال های بازاریایب
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اتصال یکپارچه با اکنال های بازاریایب
ازمان، های یک ستوانند اطالعات مشتری را در متام بخشواکرها یمکسب،CRMافزار با استفاده از نرم

های ستریس به دادهها دهنگایم که این بخش. مانند بازاریایب، فروش و خدمات مشتری به اشتراک بگذارند
تر زی شده را آسانساهای مشتری و ایجاد ارتباطات شخیصگذارند، کشف بینشخماطب را به اشتراک یم

ست، اما تکرار، نادیده گرفتن یا از دست رفتن داده ها در بخش های خمتلف آسان ا،CRMبدون . کندیم
العات اکمل در سطح شرکت به تمی بازاریایب اجازه یم دهد تا گزارش های مشتری را که حاوی اط CRMیک 

مهاهنگ و متمرکز های خایصها در اکنالکند که پیاممهچنین تضمین یم. است ایجاد و استفاده کنند
.هستند
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ه استاطمینان حاصل کنید که ارتباطات تیمی تسهیل شد
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اطمینان حاصل کنید که ارتباطات تیمی تسهیل شده است

فروش، : انندبازاریایب مانند یک قطار است که واگن های آن شامل سایر بخش های خمتلف سازمان، م
دن سازمان به اهداف به مهین دلیل ارتباطات تیمی برای رسی. پشتیباین و خدمات پس از فروش یم باشد

رم با مجع آوری، به اشتراک گذاری و ایجاد بسترهای ن CRMنرم افزار . بازاریایب بسیار مهم و حیایت است
. سازدافزاری برای تسریع و تسهیل اکر تیمی، سازمان را برای رسیدن به این هدف، توامنند یم
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دمتام ارتباطات و تعامالت با مشتریان را مدیریت کنی
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متام ارتباطات و تعامالت با مشتریان را مدیریت کنید

ل با شرکت مشا داشته با داشتن سابقه و تاریخچه ای از تعامالیت که یک مشتری بالقوه یا مشتری بالفع
.ازی شده ای ارائه دهیداست، یم توانید مرتبط ترین ارتباطات بازاریایب را در زمان مناسب و بطور شخیص س

9



اطالعاتخوداکر ثبت و ورود 
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ثبت و ورود خوداکر  اطالعات
، عضویت در خبرنامه سایت فریم را برای دریافت حمتوای رایگان یا ارزش پیشنهادیوقیت بازدیدکننده وب

طور یل او بهکند، اطالعایت مهچون نام و آدرس امیو یا درخواست نسخه آزماییش و مشاوره را تکمیل یم
دیگر مانند از طرف دیگر یم توانید اطالعات را از روش های خمتلف. مشا تکمیل یم شود CRMخوداکر در 

.ثبت کنید CRMو غیره بطور خوداکر در  APIدریافت پیامک، 
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درک هبتری از خماطبان هدف خود داشته باشید
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درک هبتری از خماطبان هدف خود داشته باشید

CRM از مشتریان خود اطالعات مشتری را متمرکز یم کند و به مشا این اماکن را یم دهد که تصویر اکمیل 
.ایجاد کنید و هر گونه تغییر را با رشد کسب و اکر خود پیگیری کنید
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مشتریان جدید پیدا کنید
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مشتریان جدید پیدا کنید

های بازاریایب هدفمند برای یم توانید از آنچه در مورد ترجیحات مشتریان فعیل یاد گرفته اید برای ایجاد کمپین
.مشتریان بالقوه با عالیق مشابه استفاده کنید
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گرایش ها و ترجیحات خماطب را شناسایی کنید
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گرایش ها و ترجیحات خماطب را شناسایی کنید

خماطبان مشا چه به مشا کمک یم کند تا الگوهای موجود در داده ها را کشف کنید تا بفهمید CRMنرم افزار 
.یدچیزی را دوست دارند و در نتیجه به مشا کمک یم کند با مشتریان خود ارتباط برقرار کن
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تقسمی بندی و هدف گذاری گروه های مشتریان
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تقسمی بندی و هدف گذاری گروه های مشتریان

تاریخچه خرید مشتریان هنگایم که عوامیل مانند موقعیت جغرافیایی، نوع صنعت و یا پیشینه، عالیق و
مند و خدمات مشا عالقهخود را یم دانید، یم توانید تالش های بازاریایب خود را روی مشتریاین که به حمصوالت

.هستند، متمرکز کنید
ها  از ویژگیهایی بر اساس طیف وسییعدهد مشتریان را به گروهواکرها اماکن یمبه کسب CRMافزار نرم

یایی، مست شغیل، به عنوان مثال، سن، موقعیت جغراف)تقسمی کنند، مانند عوامل مجعیت شنایس 
. (مانند خریدهای اخیر و گذشته، ترجیحات شخیص)ها و فعالیت( صنعت، اندازه شرکت
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تقسمی بندی و هدف گذاری گروه های مشتریان

پس پیام های این اطالعات بازاریابان را قادر یم سازد تا دسته بندی های تعریف شده ای ایجاد کنند و س
.دبازاریایب خود را برای هدف قرار دادن گروه های بسیار خایص از مشتریان شخیص سازی کنن

بسیار هدفمندی ایجاد ....  و های بازاریایب امییل، پیامک، تلگرام، فکستوانند کمپینمهچنین یمبازاریابان 
.تواند معیارهای بازاریایب و درآمد را افزایش دهدکنند که یم
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خوداکرسازی امور بازاریایب
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خوداکرسازی امور بازاریایب

ییت که یم تواند بر اساس الگوهای از پیش تعریف شده و بر اساس وضعیت و موقع CRMنرم افزار 
امییل، قرار دارد، پیام های شخیص سازی شده ای را بصورت( سفر مشتری)مشتری در طول سفرش 

.را بصورت خوداکر ارسال کنید... پیامک، تلگرام و
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ایجاد حمتوای شخیص سازی شده
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ایجاد حمتوای شخیص سازی شده

.  روع یم شود، بیزارندش« مشتری عزیز»مردم از پیام های بازاریایب غیرشخیص که با مقدمه های معویم مانند 
ات را برای اطالعات زیادی در مورد مشتریان مشا ارائه یم دهد، یم توانید ارتباط CRMاز آنجایی که نرم افزار 

.هر فردی که با آهنا متاس یم گیرید، سفاریش و شخیص سازی کنید
ن یادداشت هایی داشتن اطالعات دیگری در مورد مشتری، مانند تاریخچه خرید و ترجیحات آهنا، و مهچنی

توانید برای مثال، یم. ددر مورد ارتباطات قبیل، به مشا اماکن یم دهد پیایم متناسب با هر مشتری ایجاد کنی
مشتری خاص ها بحث کنید، اطالعات مفیدی ارائه دهید و ماکلمه را مطابق با یکها و فرصتدرباره ایده

ثبت تر از برند و این سطح از حمتوای شخیص سازی شده منجر به افزایش نرخ پاسخ، درک م. هدایت کنید
.درآمد باالتر یم شود
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بازاریایبتوانایی ایجاد، آزمایش، پیگیری و هببود کمپین های
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توانایی ایجاد، آزمایش، پیگیری و هببود کمپین های بازاریایب
ها از منبع تا  سرنخهای بازاریایب بیشترین درآمد را به مهراه دارد، توانایی ردیایبمشاهده اینکه کدام تالش

های بازاریایب نتیجه شفروش، برریس نرخ بازگشت سرمایه هر کمپین، دستیایب به این بینش که کدام تال
.است CRMیک باید هببود یابند یا متوقف شوند، بخیش از اماکنات نرم افزار دهند و کدامیم
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داشبورد مدیرییت و گزارش ساز

13



داشبورد مدیرییت و گزارش ساز

مپین به بازاریابان بینش سرییع از آنچه در هنگام اجرای ک،CRMگزارشات موجود در داشبورد نرم افزار 
ت و آمارهای مهچنین گزارش ساز نرم افزار، اماکن ایجاد گزارشا. های بازاریایب در حال وقوع است، یم دهد

.پیچیده را در سریع ترین زمان ممکن، مهیا یم سازد
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ابزارهایی برای محایت از رشد کسب و اکر
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ابزارهایی برای محایت از رشد کسب و اکر

برای مجع آوری داده های خماطبان و کسب اطالعات بیشتر در مورد  CRMبا استفاده از نرم افزار 
تریان بالقوه در بازارهای مشتریان فعیل خود، یم توانید تحقیقات خود را برای یافتن و برقراری ارتباط با مش

طالعایت مشتریان خود مجع مهچنین یم توانید با استفاده از اطالعایت که در پایگاه ا. موجود و جدید امعال کنید
اریایب زیادی ندارند یم کسب و اکرهای کوچیک که بودجه باز. آوری کرده اید، وفاداری مشتری را هببود ببخشید

یک کسب و اکر .برای گسترش منابع خود و محایت از رشد کسب و اکر استفاده کنند CRMتوانند از نرم افزار 
احتمال زیاد حمصوالت کوچک به جای بازاریایب برای تعداد زیادی از مشتریان بالقوه، یم تواند افرادی را که به

.یا خدمات را خریداری یم کنند شناسایی کند و منابع بازاریایب را در آنجا متمرکز کند
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:هبتر است بدانید
استفاده کرده اند، CRMبازاریایباز افرادی که از اتوماسیون % 80

از آن ها شاهد رشد نرخ تبدیل خود % 77شاهد رشد تعداد سرنخ و 
.بودند
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:هبتر است بدانید
، از تاثیر  این نرم افزار روی رضایت  CRMاز اکربران % 47

.خبر داده اند2015مشتری در سال 
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:هبتر است بدانید
از مشتری ها بدلیل احساس عدم ارزمشندی و % 82

ا را اینکه به آن ها امهیت داده منیشود، کسب و اکر مش
.ترک میکنند
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:هبتر است بدانید
ی دستریس راحت به اطالعات اکربران، افزایش رضایتمند

.را برای اکربران به دبنال داشته است% 74



:با ما در ارتباط با شید
03191007879

www.parsvt.com
info@parsvt.com 35


