
Microsoft Dynamics CRM
Livrează experiențe deosebite clienților



Companiile puteau înainte să 
prospere având o abordare 
standard a clienților.



Tehnologia a schimbat 

acest lucru trecând 

puterea în mâna clienților, 

fiecare având acum o 

voce.  
8.800 000 de utilizatori  internet în România.

40.7% dintre români au cont pe Facebook.
Potrivit statisticii facebrands.ro din septembrie 2016.



Între ceea ce cred 
companiile că livrează și 
experiența utilizatorului, 
există o distanță.

Tehnologia te poate ajuta 
să acoperi această 
distanță.

Studiile arată că există o distanță de 72% între cum se 

evaluează companiile în ce privește valoarea pe care 

o livrează clienților (80% succes) și ce cred clienții (8% 

succes).  

Bain Customer-Led Growth diagnostic questionnaire



În ziua de azi, oamenii 
comunică mai mult ca 
oricând cu cei apropiați. Și 
vor să fie încântați.

Fiecare interacțiune este o 
oportunitate de a încânta, 
creând încredere și 
câștigând cunoaștere.
86% dintre clienți sunt dispuși să plătească mai mult 

pentru a fi mai bine tratați. 



Microsoft Confidential

Având informație,
poți dezvolta 
perspective care-ți 
permit să livrezi 
experiențe adaptate 
fiecărui client.

“Ne îndreptăm dinspre o lume în care ”știm” fiindcă avem 

puține date și extrapolăm foarte mult, înspre o lume în 

care chiar știm.”

Juan Enriquez

Viitorolog



Personalizezi fiecare 

interacțiune - locul 

potrivit, timpul potrivit, 

mesajul potrivit, oferta 

potrivită.
Circa 74% dintre deținătorii adulți de telefoane smartphone 

primesc indicații de orientare sau alte informații bazate pe 

locația curentă.

Pew Internet Research



Identifici oportunități 

pentru a aborda 

informat clienții și 

potențialii clienți.  



Folosești modele ce-ți 

permit să previzionezi 

comportamentul 

clienților și să-ți rafinezi 

abordarea.

Potrivit agenției Interbrand, în epoca informației 

personalizate, promisiunea datelor din surse multiple  

(big data) este aceea că firmele vor putea livra mai 

mult din ce au nevoie clienții (chiar și înainte ca aceștia 

să știe că au nevoie) și, totodată, nu vor mai livra 

nimic din ce aceștia nu-și doresc.



Prezent
oriunde

Promovezi 
inteligent

Vinzi 
eficient

O abordare informată
te ajută să livrezi

clienților experiențe de excepție!

Acoperă distanțele pentru a avea succes
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