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PREDSTAVITEV

Madwise

Trije razlogi za marketinško tehnologijo
..Več kot 70 odstotkov nakupne poti poteka na spletu. Ob tem podatku bi pričakovali, da bodo tržniki razgrabili digitalna orodja, ki jim
omogočajo komunikacijo s potencialnimi kupci. Pa vendar ni tako..

P odjetja ponavadi zavirajo varnostni pomisleki,
(pre)hiter razvoj digitalnega sveta in zahtevnost
izbora zanesljivega tehnološkega partnerja.
Kupec pa je bistveno manj zadržan do možnosti
in priložnosti, ki jih prinaša digitalni razvoj. Z
dvema klikoma lahko danes opravi storitev, ki je
prej zahtevala tiskanje obrazca, ročno izpoln
jevanje, skeniranje, faksiranje in potem še klic, da
je preveril, če so res dobili poslano. Splet nam
(saj smo vsi kupci) olajša vsakodnevne opravke
in omogoča dostop do praktično vseh infor
macij, ki jih potrebujemo – tudi za nakupne
odločitve. Ni čudno, da se je več kot 70 odstot
kov nakupne poti preselilo na splet.
Marketinška tehnologija, kot je marketinška av
tomatizacija (marketing automation), omogoča
dialog s kupcem na teh 70 odstotkih. Omogoča
prehitevanje konkurence in višjo prodajo.

1. Današnji kupec želi odnos.
Z vami … ali s kom drugim.
Kupec je na spletu, kjer nadobudno išče, ra
ziskuje in primerja. Dostikrat več, kot bi si sploh
želeli. Dostop do palete informacij o konku
renčnih izdelkih je glavni izziv, s katerim se
soočajo vodje trženja.
Dinamika odnosa s kupcem se torej bistveno spre
minja in odgovornost trženja je, da ga ne spusti v
kremplje konkurence. To lahko stori s spremljan
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jem nakupne poti posameznega kupca in zago
tavljanjem čim več uporabnih informacij, ki jih pri
nakupnih odločitvah potrebuje.
Marketinška tehnologija prinese prav to. Ve, da si je
Marko že trikrat ogledal opis in cenik vaših storitev
na spletni strani, vedno okoli desete ure zvečer.
Jutri mu lahko pošljete prijazno sporočilo z vabi
lom na neobvezno kavo. Ravno to potrebuje.

2. Vaš čas je preveč dragocen,
da ga ne bi posvetili kupcu

Določene podatke o kupcu seveda že sprem
ljate. Tovrstna agregirana analitika je osredo
točena na vas. Na vašo spletno stran, vaše strani
in profile na družbenih omrežjih – vas. Ti podat
ki so vsekakor uporabni za marsikatero poslov
no odločitev in izboljšavo, ne povedo pa vam
veliko o posameznem kupcu.
Sodobna marketinška tehnologija pa vam omo
goča, da dejansko »stopite v čevlje kupca«, saj se
osredotoča nanj. Primer z Markom lahko tako vz
poredno izvede še s celo vrsto obiskovalcev in jih
personalizirano naslovi glede na njihove preference.
Ker marketinška tehnologija omogoča tudi veliko
mero avtomatizacije, so prihranki časa lahko občutni.

3. Spremljanje kupca prinaša prodajne
rezultate

Trženjska tehnologija pa pravzaprav ni le

marketinška. Prodajalec zdaj na mizo dobi sez
nam le tistih kontaktov, ki so pokazali visoko
stopnjo zanimanja za vašo ponudbo. Za delo
bo torej porabil manj časa, izplen pa bo bistve
no boljši. Zaradi marketinške tehnologije je delo
prodaje dosti bolj učinkovito.
Marketinška tehnologija omogoča doseganje
zadanih ciljev in s premišljeno uporabo tudi bolj
učinkovito delo. Njeno poznavanje, uporaba in
izkoriščanje vseh prednosti, ki jih prinaša, bodo
postali (oziroma so že) glavna konkurenčna
prednost na trgu.
(P. R.)
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