
Az ember
az email cím
mögött.

Ügyfélközpontú email marketingben
rejlő lehetőségek a pandémia után is.
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Nem kérünk
reklámot.



Még nagyobb szükség van
a digitális kapcsolatokra és 
kapcsolattartásra!

De milyen eszközzel?
2020-ban ismét az
online postaládához fordultunk.



LEIRATKOZÁSI ARÁNYÁTKATTINTÁSI ARÁNYMEGNYITÁSI ARÁNYMEGNYITÁSI ARÁNY

A fogyasztók információ iránti vágya nőtt

ÁTKATTINTÁSI ARÁNY LEIRATKOZÁSI ARÁNY

https://www.campaignmonitor.com/resources/guides/covid-19-email-benchmarks/


A fogyasztók információ iránti vágya nőtt

LEIRATKOZÁSI ARÁNYÁTKATTINTÁSI ARÁNYMEGNYITÁSI ARÁNY

https://mailchimp.com/resources/covid19-coronavirus-marketing-trends-report/


Az email nem csak az eladásról szól!

BIZALOM 
KIÉPÍTÉSE

HOSSZÚ TÁVÚ 
KAPCSOLAT 
FENNTARTÁSA

BRAND
MEGERŐSÍTÉSE

KIEMELKEDŐ
ÜGYFÉLÉLMÉNY
NYÚJTÁSA



parkanyi.anna@hdmarketing.hu

Nem csak egy email cím.
Egy lehetőség a vállalkozásodnak,
hogy kapcsolatba léphessen velem!



Megadtam az email címem.
De hogyan lesz ebből kapcsolat?



Változik a szemléletmód!

Koncentráljunk az értékteremtésre és támogatásra! Mit adok?

✓Mutassuk meg, 
hogy miként 
vagyunk itt!

Mit adhatok el?

✓hiteles
✓őszinte
✓empatikus

Mit adhatok?



De mi lesz így az eladással?

Koncentráljunk az értékteremtésre és támogatásra! Mit adok?

✓Mutassuk meg, 
hogy miként 
vagyunk itt!

Mit adhatok el?

✓hiteles
✓őszinte
✓empatikus

Mit adhatok?



A technológia segít minket!

AUTOMATIZÁLÁS

FEJLETT, FELHASZNÁLÓBARÁT RENDSZEREK

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA



Felejtsük el!

EGYSZER

BÁRKINEK

CÉLTALANUL



Egyszer

04

ONLINE 
WORKSHOP

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit, 
sed do

Ez a cég évek óta nem keresett,
de azt üzeni, hogy számíthatunk rá…

https://twitter.com/hichamsouilmi/status/1249680221936238592


Egyszer

04

Lorem 
ipsum dolor 
sit amet, 
consectetur 
adipiscing 
elit, sed do

REGISZTRÁCIÓ
VISSZAIGAZOLÁS
azonnali reakció | részletes leírás |
link | kedvcsináló | add hozzá a 
naptárhoz link 

EMLÉKEZTETŐ
leírás | gyorsgomb - link
segítő tartalom

KÖSZÖNJÜK!
Köszönetnyilvánítás | értékelés
előadás összefoglalója | egyéb 
tartalom | következő időpontok |
ajánlás lehetősége

MARADJ VELÜNK!
további tartalmak a témában akár 
automatizált formában

ONLINE
WORKSHOP

→ Rendszeresen



Bárkinek 

04

10:00

Az online világban is próbáljunk 
személyesek maradni!



Bárkinek → Egy adott személynek

04

ONLINE 
WORKSHOP

ADATGYŰJTÉS

✓ form
✓ integráció, egyedi API
✓ kérdőív, szavazás
✓ kattintási térképek
✓ kampány statisztikák
✓ utólagos 

adatbekérés

Monitorozz és kérdezz rá!

ADATGYŰJTÉS



Bárkinek → Egy adott személynek

ONLINE 
WORKSHOP

10:00
Agenda in here

ADATGYŰJTÉS

✓ form
✓ integráció, egyedi API
✓ kérdőív, szavazás
✓ kattintási térképek
✓ kampány statisztikák
✓ utólagos 

adatbekérés

Monitorozz és 
kérdezz rá!

SZEGMENTÁLÁS

✓ perszónák kialakítása
✓ dinamikus tartalom 

szegmensek alapján
✓ automatizált 

levélsorozatok

Hozz létre 
csoportokat!

SZEGMENTÁLÁS



Bárkinek → Egy adott személynek

ONLINE 
WORKSHOP

10:00
Agenda in here

ADATGYŰJTÉS

✓ form
✓ integráció, egyedi API
✓ kérdőív, szavazás
✓ kattintási térképek
✓ kampány statisztikák
✓ utólagos 

adatbekérés

Monitorozz és 
kérdezz rá!

SZEGMENTÁLÁS

✓ perszónák kialakítása
✓ dinamikus tartalom 

szegmensek alapján
✓ automatizált 

levélsorozatok

SZEGMENTÁLÁS
04

WELCOME 
ÜZENET

NEKED MELYIK A 
KEDVENCED?

SZÉPIRODALOM FANTASY

ÁLTALÁNOS 
TARTALMAK

SZÉPIRODALOM

SZÉPIRODALOM

FANTASY

FANTASY

ÁLTALÁNOS 
TARTALMAK

SZÉPIRODALOM FANTASYHozz létre 
csoportokat!



Bárkinek → Egy adott személynek

04

ONLINE 
WORKSHOP

10:00
Agenda in here

ADATGYŰJTÉS

✓ form
✓ integráció, egyedi API
✓ kérdőív, szavazás
✓ kattintási térképek
✓ kampány statisztikák
✓ utólagos 

adatbekérés

Monitorozz és 
kérdezz rá!

SZEGMENTÁLÁS

✓ perszónák kialakítása
✓ dinamikus tartalom
✓ automatizált 

levélsorozatok

Hozz létre 
csoportokat!

PERSZONALIZÁLÁS

✓ név használata
(tárgy, megszólítás)

✓ custom mezők
(pl. háziállat neve)

✓ dinamikus tartalom
✓ egyszerűbb 

automatizmusok
✓ (születésnap, névnap,

X ideje velünk van,
VIP/inaktív + egyedi 
triggerek alapján)

Szabd
személyre!

PERSZONALIZÁLÁS



Bárkinek → Egy adott személynek

04

ONLINE 
WORKSHOP

10:00
Agenda in here

ADATGYŰJTÉS

✓ form
✓ integráció, egyedi API
✓ kérdőív, szavazás
✓ kattintási térképek
✓ kampány statisztikák
✓ utólagos 

adatbekérés

Monitorozz és 
kérdezz rá!

SZEGMENTÁLÁS

✓ perszónák kialakítása
✓ dinamikus tartalom
✓ automatizált 

levélsorozatok

Hozz létre 
csoportokat!

PERSZONALIZÁLÁS

✓ név használata
(tárgy, megszólítás)

✓ custom mezők
(pl. háziállat neve)

✓ dinamikus tartalom
✓ egyszerűbb 

automatizmusok
✓ (születésnap, névnap

X ideje velünk van,
VIP/inaktív + egyedi 
triggerek alapján)

Szabd
személyre!

ÉLMÉNY FAKTOR

✓ folyamatszemlélet
(customer journey)

✓ AI általi adatvezérelt
kampányok,
szegmensek
okos termékajánló,
upsell ajánló

✓ interaktivitás
(gamifikációs
elemek bevonása)

Hozd ki a
maximumot!



Céltalanul → Meghatározott céllal

04
A legemlékezetesebb élmény online.

✓ jó üzenet, jó embernek, jó időben. (A/B teszt, AI - küldési idő optimalizálás)
✓ triggerek indította folyamatok a legszemélyre szabottabb formában.

- visszaigazolás
- levélsorozat
- vásárláshoz kötött automatizmusok : segítségnyújtó tartalmak, X alkalommal 
vásárolt tartalmak, follow-up, kosárelhagyó üzenet, inspiráló, motiváló 
tartalmak
- RSS feed alapján blogbejegyzések
- custom API eseményhez kötődő tartalmak (pl. mit csinált az applikációmban)

✓ tranzakciós levelezés átgondolása (minden információt tartalmaz?, releváns? 
aktuális?)

✓ automata folyamatok folyamatos optimalizálása, bővítése
Kezdjük kicsiben,
gondolkozzunk folyamatban!

Csak a kreativitás szab határt!



Fókuszban az ügyfélélmény!

RENDSZERESEN

ADOTT
SZEMÉLYNEK

MEGHATÁROZOTT
CÉLLAL



Mit hoz neked?
Rövid távon javulást tapasztalhatsz a fontosabb 
mutatókban!

Hosszú távon elősegíti az elköteleződést,
megkülönböztet a versenytársaktól
tartós kapcsolatot eredményezhet,
ami az értékesítésben is segít majd.



Köszönöm a
figyelmet!
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Párkányi Anna
tartalomgyártás és automatizálás
divízió vezető

parkanyi.anna@hdmarketing.hu
www.hdmarketing.hu
+36-20-260-9159


