Automotive CRM
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ečujte o své zákazníky, předvídej
te jejich potřeby a udržte si jejich
přízeň. Prodejem nového vozi
dla vše teprve začíná. Díky řeše
ní Konica Minolta Automotive
CRM máte přehled o svých zákaznících,
navazujete s nimi dlouhodobé vztahy
a pečujete o ně a jejich vozový park.
S řešením Konica Minolta Automotive
CRM dostáváte do rukou velmi silný

nástroj pro řízení celého vašeho pro
dejního a poprodejního procesu včet
ně sledování výkonnosti jednotlivých
obchodních míst a prodejců. V nepo
slední řadě máte pod kontrolou veš
keré marketingové aktivity cílené na
vybrané skupiny zákazníků i online
přístup k manažerským výstupům a re
portům potřebným k řízení celého
dealerství.
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svým zákazníkům
významně ulehčit sledování
připomínek a akcí,

V

že se blíží čas servisní
prohlídky jejich miláčka.
Nabídněte jim své služby

jednoduchý nástroj, jak
ovlivnit jejich další chování.

Plánujete za svého zákazníka?

íte, jak drahé
je získat
nového
zákazníka? můžete svým zákazníkům významně ulehčit sledování připomínek
Pomocí
Nurture
Managementu
a akcí, protože to děláte za něho. Upozorněte své zákazníky, že se blíží čas servisní prohlídky jejich
miláčka. Nabídněte jim své služby dříve, než to opravdu budou potřebovat. Máte velmi jednoduchý
nástroj, jak ovlivnit jejich další chování.

Je obecnou pravdou, že je
mnohem levnější si udržet
svého stávajícího zákazníka

než získat nového.
Udržte si pomocí Loyalty
Managementu své stávající

zákazníky, hýčkejte si je a
vytěžujte je.

Víte, jak drahé je získat nového zákazníka?
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Je obecnou pravdou, že je mnohem levnější si udržet svého stávajícího zákazníka než získat nového.
Udržte si pomocí Loyalty Managementu své stávající zákazníky, hýčkejte si je a vytěžujte je.
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nabídnout jim, přesně to, co potřebují. Zapomeňte na šuplík plný vizitek, hledání v e-mailech či
přehrabování se v již zapomenutých poznámkách.
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Zapomínáte zavolat svým zákazníkům?
Již nikdy nezapomenete zavolat klientovi. Activity Management hlídá veškeré naplánované
aktivity prodejců, včas na ně upozorní a umožní jejich eskalace.

Neumíte zvládat problémy svých zákazníků?
Pomocí Complaints řešení máte možnost pomoci klientům, kdykoliv se na vás obrátí. Je potřeba přistavit
zákazníkovi náhradní vůz? Není spokojen se servisními službami? Anebo se s vámi cítí jako v bavlnce?
Buďte pro své zákazníky silnou a spolehlivou oporou.

Řešení Konica Minolta Automotive CRM
• Je řešení pro efektivní práci se zákazníky, podporuje řízení showroomu a prodejců,
zjednodušuje marketingové procesy.
• Je otevřený systém s přímým napojením na další vnitropodnikové aplikace typicky
na ERP systém či pro automotive DMS systém. Integrace na konfigurátor vozidel –
a jiné weby importéra resp. výrobce.
• Je plně otevřená platforma, která umožní realizovat velmi specifické požadavky
s minimálními náklady na vývoj a správu.

Jaké další přínosy Konica Minolta Automotive CRM zahrnuje?
• Razantní zlepšení obchodní komunikace importéra s dealerem.
• 360° pohled na zákazníka.
• Grafická prezentace dat (BI).
• Přehledné a jednoduché ovládání vycházející z Microsoft Office.
• Možnost přístupu přes Microsoft Outlook nebo webového a mobilního klienta.
• Integrační platforma – otevřený systém s přímým napojením na další vnitropodnikové aplikace
(typicky na ERP systém či DMS systém pro automotive. Intergace na automobilový konfigurátor –
a jiné weby importéra resp. výrobce).
• Stabilní a dlouhodobě podporovaná platforma systému.
• Variabilita v používání různých koncových zařízení.
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