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ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟ CRM
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ
ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Χρησιµοποιώντας σύστηµα CRM, µπορείτε να αυξήσετε
τον ετήσιο τζίρο της επιχείρησης έως και
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ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CRM ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑ
ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ:

Το marketing

Τη σχέση τους
µε τον Πελάτη

Tις πωλήσεις

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
CRM ∆ΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.
Ένα ΕΞΥΠΝΟ σύστηµα CRM µπορεί να οργανώσει τη Μικρή Επιχείρηση
Ενα ΕΥΚΟΛΟ στη χρήση CRM µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα στη Μικρή
Επιχείρηση, χωρίς ανάγκη εξειδικευµένου προσωπικού
Ένα ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ σύστηµα CRM θα ακολουθεί τη Μικρή Επιχείρηση
στην ανάπτυξή της
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΙΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ MARKETING

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1>ΓΝΩΡΙΣΤΕ
ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Το CRM συλλέγει δεδοµένα για τη συµπεριφορά των
πελατών, τα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθούν για
τη δηµιουργία στοχευµένων ενεργειών marketing.

2>ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ
ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
MARKETING
Καταγράψτε και µετρήστε την αποτελεσµατικότητα
των ενεργειών προώθησης χρησιµοποιώντας δείκτες όπως η
κερδοφορία, η δηµιουργία νέων ευκαιριών πωλήσεων (leads)
και η µετατροπή των ευκαιριών σε πωλήσεις (conversions).

3>ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ
ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
∆ιατηρώντας τακτική επικοινωνία µε τους πελάτες,
απαντώντας σε ζητούµενα αµέσως και προωθώντας
προϊόντα και υπηρεσίες που ταιριάζουν στα
ενδιαφέροντά τους, µπορείτε να βελτιώσετε
σηµαντικά τον τζίρο από το υπάρχον πελατολόγιο.

4>ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Με τη δηµιουργία και αποστολή ερωτηµατολογίων
και ερευνών ικανοποίησης, η επιχείρηση µπορεί
συχνά να καταγράφει και να µετρά την ικανοποίηση
των πελατών, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες της.

5>ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
Αναγνωρίστε ανερχόµενες τάσεις στην καταναλωτική
συµπεριφορά νωρίς, ώστε να έχετε τον χρόνο να
προσαρµόσετε και να προετοιµάσετε τη στρατηγική
σας αναλόγως.

6>ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
Αυτοµατοποιώντας τις επαφές µε τον πελάτη και
συγκεντρώνοντας όλη την πληροφορία σε ένα
σύστηµα, οι οµάδες σας εργάζονται πιο παραγωγικά
και αποτελεσµατικά σε λιγότερο χρόνο.

7>ΕΠΕΝ∆ΥΣΤΕ
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
Γνωρίζοντας καλύτερα τον πελάτη και τις τάσεις
της αγοράς, η επιχείρηση µπορεί να επενδύσει σε
καµπάνιες, ενέργειες, εκπαίδευση και τεχνολογίες
που θα βελτιώσουν την εµπειρία των πελατών.

ΑΠΟΓΕΙΩΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ
ΜΕ ENTERSOFT CRM
Το Entersoft CRM είναι ένα καινοτόµο σύστηµα διαχείρισης πελατειακών
σχέσεων που καλύπτει όλες τις ενέργειες των τµηµάτων Πωλήσεων, Marketing, Εξυπηρέτησης Πελατών και Service (SLAs) και
συντελεί καθοριστικά στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών αλλά και στη τόνωση της εξωστρέφειας της
επιχείρησης. Οι αναλυτικές πληροφορίες και τα δεδοµένα της Επιχειρηµατικής Ευφυΐας που προσφέρει το Entersoft CRM
βοηθούν την επιχείρηση να διαµορφώσει εστιασµένες ενέργειες επικοινωνίας, προώθησης, marketing και εµπορικής πολιτικής,
που προγραµµατισµένα και µεθοδικά οδηγούν την επιχείρηση στην ανάπτυξη και τη διαφοροποίησή της από τον ανταγωνισµό
Μάθετε περισσότερα στο www.entersoft.gr/products/crm/

* Πηγή: Thrivemyway

