Çözüm Broşürü

SAP® Marketing Cloud

Müşterilerinizin İstekleri ve İhtiyaçları Doğrultusunda
Etkili Pazarlama Kampanyaları Oluşturun

Günümüzde müşteriler
her şeyin son derece kişileştirilmiş
halini talep ediyor.1

55
Pazarlamacıların

‘i etkili
kişiselleştirme
yöntemleriyle ilgili
yeterli veriye veya
görüşe sahip değil.2

%
Her Bir Müşteri İçin Kişiselleştirilmiş Deneyim

Müşterilerinizin Asıl Talep Ettiği ile İhtiyacı
Arasındaki Farkı Sıfıra İndirin
Günümüz Müşterileri Gerçekte Neleri

SAP Marketing Cloud’un Avantajları Neler?

Beğeniyor?

n

Yaşadığımız bu iletişim çağında müşteriler, daha

müşteri profili yardımıyla kişiselleştirilmiş

önce hiç olmadığı kadar çok sayıda pazarlama
mesajına maruz kalıyor. Müşteri potansiyeli taşıyan

Her bir segment ile ayrı iletişim: 360 derece
deneyimler ve en uygun içerikleri sunabilirsiniz.

n

Kampanyaları yönetin ve değerlendirin:

herkese vereceğiniz mesaj, doğru zamanda ve

Kampanya planlarının, bütçelerinin ve

doğru bağlamda olmalıdır. Dahası, çoğu zaman

harcamalarının kolay izlenebilirliği sayesinde

geleneksel pazarlama kampanyaları jenerik

kampanyalarınızı sürekli olarak takip

içeriğe sahip olduğu için hedefi ıskalar. Veriye

edebilirsiniz.

dayalı bir çalışma yapılmadığı taktirde, pazarlama

n

Optimize pazarlama performansı: Gerçek

kampanyalarının hedefini bulması oldukça zordur.

zamanlı analitikler sayesinde pazarlama

Ayrıca, kampanya kanallarınızın sayısı artıkça

kampanyanızın nasıl bir performans

kampanyaların çıktılarını ölçümlemek daha da

sergilediğini kapsamlı bir şekilde inceleme fırsatı

zor hale gelmektedir, bundan dolayı kendinizi
hangi alanlarda geliştirmeniz gerektiğini tespit
edemezsiniz.

edinebilirsiniz.
n

Geri dönüş oranınızı artırın: Fırsat yaratın,
geliştirin. Anlaşmaların kapandığından emin
olmak için satış ekibiyle yakından çalışabilirsiniz.

SAP Marketing Cloud, tahmine dayalı analitik
çözümler ve makine öğrenmesi yardımıyla

SAP Marketing Cloud, potansiyel müşterilerinizle

müşterilerinize tam ve tutarlı bir profil çıkarmanıza

kolaylıkla iletişim kurmanıza ve geri dönüş yapan

ve onların eşsiz isteklerini ve ihtiyaçlarını

müşterinizle bağları güçlendirmenize olanak sağlar.

belirlemenize yardımcı olur.
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Kaynak: “Five Trends Shaping the Future of Customer Experience in 2018”, Blake Morgan, Forbes
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Kaynak: 2018 Trends in Personalization survey report, Evergage, Inc.

Müşterileriniz Nerde Olursa Olsun Onlara

Kampanyaları Güvenle Koordine Edin

Ulaşın

SAP Marketing Cloud’daki pazarlama takvimi

Günümüzde müşteriler, şirketlerle daha geniş bir

özelliğiyle, kampanya planlarınızda şeffaflık

kanal yelpazesi yardımıyla etkileşime geçiyor. Bu

kazanabilirsiniz. İzlenebilir tablolar sayesinde

bir taraftan pazarlama departmanlarına fazladan

oluşturduğunuz kampanyalar üzerinde daha fazla

efor ve zaman harcatırken, diğer taraftan birçok

kontrol sağlayabilir, bütçelerinizi daha kolay

fırsatın kapısını aralıyor. SAP Marketing Cloud,

yönetebilirsiniz. Ayrıca Otomatik İçerik Üretim

bütün kanallardan verileri toplayarak tek bir

özelliği sayesinde iş yükünüzü büyük oranda

bütünsel müşteri profili oluşturuyor. Bununla

hafifletebilirsiniz.

birlikte müşterinizin ilgi alanlarını ve tercihlerini
takip ederek onlara doğru zamanda doğru mesajı

SAP Marketing Cloud, daha önce SAP Hybris®

verebilirsiniz. Bütün bu fonksiyonlarla bilikte

olarak bilinen, müşteri deneyimi için SAP C/4HANA

sadece kampanyanızın etkisini artırmakla kalmaz,

paketindeki 5 çözümden biridir. Dünyanın dört

müşteri sadakatini de güçlendirmiş olursunuz.

bir yanındaki B2B ve B2C odaklı şirketler için
birçok SAP Hybris projesinde başarı elde eden

Müşteri Yolculuğunu Bütünüyle Takip Edin

itelligence, gerekli tüm yetkinlik ve uzmanlığını

Müşterinizin ne istediğini anlamadan önce bir

müşteri deneyiminizi geliştirmek için kullanır.

karara nasıl vardığını anlamak gerekiyor. Bu da

SAP Marketing Cloud çözümü, SAP Customer

müşteri yolculuğunun baştan sona analiz edilmesi

Experience paketinin kurulumuna ve bakımına

gerektiği anlamına geliyor. Eğer bir müşteri sizden

kadar uçtan uca size yeni nesil CRM ve pazarlama

ürün veya servis satın alıyorsa bu kararın bütün

deneyimi sunar.

aşamalarını ve etkenlerini incelemeniz çok önemli.
“Ürününüzü/Servisinizi nasıl keşfetmiş? Öncesinde
benzer bir ürün almış mı? Ürünü neden sepete
eklemiş veya neden tamamlamadan sepetten
çıkartmış?” gibi sorulara yanıt aramanız son derece
önemli.
SAP Marketing Cloud, müşteri yolculuğunu
bütünsel bir açıyla görmenizi sağlayarak tüm
sorulara cevap verir. Pazarlama kampanyanızı en
iyi şekilde optimize edebilmeniz için kazanılan
verilerin kaliteli ve verimli bir şekilde kullanılmasını
sağlar.

Kişileştirilmiş deneyimler ve
dinamik müşteri profilleri, daha
etkili pazarlama kampanyaları
oluşturmanıza ve şeffaflığı
artırmanıza yardımcı olur.

Uzun yıllara dayanan SAP ve SAP Hybris
deneyimimizle, iş ortaklarımıza müşteri deneyimi
alanında, SAP Costumer Experience ve SAP
C/4HANA çözümleriyle birlikte inovatif bir vizyon
sunduk.
B2B ve B2C alanlarında yaptığımız başarılı SAP
Hybris projelerimizden bu alanda kazandığımız
birçok ödüle kadar edindiğimiz farklı tecrübeler
ve SAP Marketing Cloud gibi tek bir çözümün yanı
sıra SAP C/4HANA gibi bütün bir paket veya SAP
S/4HANA gibi çözümlerinden edindiğimiz
yetkinliklerin tamamıyla sizi destekliyoruz.
Neden itelligence?
itelligence olarak 30 yılı aşkın süredir her ölçekten
şirkete SAP çözümlerinde değer yaratıyor; SAP
yolculuklarının planlanmasından danışmanlığına,
kurulumundan canlıya geçiş sonrası destek
aşamasına kadar her noktasında destek veriyoruz
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