EKO
DATA
INTELLIGENCE
AKTYWNE POZYSKIWANIE KLIENTÓW

2%
TYLKO 2% WSZYSTKICH
ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ
WYPEŁNIA FORMULARZ
KONTAKTOWY.
RESZTA ZNIKA BEZ ŚLADU.

Aktywne
pozyskiwanie klientów
61% osób odpowiedzialnych w firmie za marketing uznaje zdobywanie
nowych klientów za największe wyzwanie ich pracy.
Dowiedz się, kim są Twoi potencjalni nowi klienci i partnerzy
biznesowi, czym się interesowali na Twojej stronie i jak możesz
nawiązać z nimi kontakt.

Czym jest
Eko Data Intelligence?
Eko Data Intelligence otwiera nieznane dotąd możliwości w online marketingu. EDI wskaże Ci firmy, które odwiedziły Twoją stronę internetową, na których podstronach były i jakich konkretnie
informacji szukały.

Odkrywamy ogromne
pokłady danych!
Analizujemy i oceniamy te dane bazując na naszej wiedzy branżowej. Po uzyskaniu i selekcji wyników pod względem jakościowym generujemy obszerne raporty, które mogą być natychmiast
wykorzystane przez Twój zespół
marketingowy i sprzedażowy.

Proces
Analizujemy dane z Twojej witryny, wyodrębniamy
potencjalnych klientów i generujemy raporty
zgodnie z Twoim zapotrzebowaniem.

DOWIEDZ SIĘ, KTO
ODWIEDZA TWOJĄ STRONĘ INTERNETOWĄ.
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IDENTYFIKACJA

ANALIZA

Identyfikujemy podmioty odwiedzające Twoje
strony (firmy, organizacje) i dostarczamy o nich
informacje. Ponadto, jeśli to możliwe, generujemy
listę osób kontaktowych dla Ciebie.

Analizujemy potencjalnych klientów według różnych kryteriów i dokonujemy wstępnego wyboru
pod względem jakości.

03 >

04 >

RAPORTOWANIE

FEEDBACK I OPTYMALIZACJA

Tworzymy szczegółowe raporty na temat potencjalnych leadów wraz z informacjami o firmie oraz o
tym, czym interesowali się na Twojej stronie.

Dokładne pomiary postępu Twoich kampanii reklamowych i nasze wskazówki dotyczące zwiększenia
potencjału treści pomogą Ci zoptymalizować działania związane z online marketingiem.

Co dostajesz
Dostarczamy wstępnie wybrane, ocenione i przetworzone raporty dotyczące potencjalnych nowych klientów, partnerów biznesowych i już współpracujących firm. W razie potrzeby możemy
zasilać bezpośrednio Twój system CRM.

TWOJE KORZYŚCI
PRZEWAGA KONKURENCYJNA
Badania pokazują, że potencjalni
nowi klienci, z którymi kontaktujemy
się w krótkim czasie, są bardziej
skłonni zawrzeć umowę. Skontaktuj
się z nimi zanim zrobi to konkurencja!

POZYSKIWANIE NOWYCH KLIENTÓW
Osoby, które były na Twojej stronie,
z dużym prawdopodobieństwem
skorzystają z produktów i usług, które
oferujesz.

ZMOTYWOWANY ZESPÓŁ

OPTYMALIZACJA TREŚCI

Twoi pracownicy uzyskają dostęp do
wysokiej jakości listy potencjalnych nowych klientów. Tworzymy je z danych,
które już posiadasz!

EFEKTYWNIEJSZA
ROZMOWA SPRZEDAŻOWA
Z pomocą naszych danych wiesz, czego
poszukują Twoi potencjalni klienci. Dzięki
temu możesz dobrze przygotować się do
rozmów sprzedażowych z klientem.

Oceń, czym potencjalni klienci są
zainteresowani i odpowiednio zoptymalizuj treść.

OCHRONA DANYCH
EDI jest w 100% zgodne z RODO i innymi
ustawowymi rozporządzeniami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

DOKŁADNY POMIAR

WZROST PRODUKTYWNOŚCI

W końcu możesz bardzo dokładnie zmierzyć, jak dobrze działa
Twoja reklama i które firmy
trafiają na Twoją stronę.

EDI daje Ci dostęp do skarbnicy, która
nie była dotąd wykorzystana.
Dzięki temu procesy marketingowe i
sprzedażowe będą bardziej wydajne i
skuteczne.

DOPASOWANE DO
TWOICH POTRZEB
EDI jest dostosowany do
Twoich potrzeb i procesów.
Nasi eksperci opracują idealne
rozwiązanie dla Twojej firmy.
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