PRODUCT

CONSUMENTEN BENADEREN
VIA ELK KANAAL
Selligent Marketing Cloud stelt je in staat om de consument centraal
te plaatsen in je merkervaring en helpt je om een betekenisvolle
relatie op te bouwen met elke consument. Ons b2c-platform voor
marketingautomatisering geeft je de tools die je nodig hebt om
betekenisvolle momenten te organiseren die elke consument realtime
context geven, ongeacht het kanaal dat hij gebruikt.

WAT L E V ER T SEL L I GEN T
MARKETING CLOUD JOU OP?
Een volledig geïntegreerd platform voor analyse, uitvoering en meting

Naadloze omnichannel-uitvoering
Dynamische e-mails met personalisatie en aanpassing aan de context
Realtime AI & Machine Learning voor aanbevelingen rond inhoud en producten

“

Selligent Marketing Cloud biedt je de
vrijheid om meer succes te boeken en
verder te bouwen aan je succes in de
toekomst

“

Krachtige mogelijkheden inzake Responsive Journey Mapping

KIA MOTORS

Gebruiksvriendelijke geavanceerde functies

De overstap naar Selligent Marketing Cloud hielp deze bedrijven: Etat Pur 5% omzetgroei in de eerste maand / ING dubbele conversiepercentages /
Prezi toename van de vernieuwingen met 30%

BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN VOORDELEN
ORGANISATIE EN UITVOERING VAN OMNICHANNEL-CAMPAGNES.
Creëer eenvoudig datagestuurde ervaringen met automatische journeys
en dynamische berichten via elk kanaal. Met onze intuïtieve drag-and-drop
gebruikersomgeving kan je:
• je campagne makkelijk optimaliseren met onze geavanceerde testmodule
• efficiëntere campagnes voeren met robuuste cadanscontroles
• je targetingmogelijkheden uitbreiden met verbeterde profiel- en
activiteitsgegevens
• intelligente automatisering gebruiken in je omnichannel journeys
UNIVERSELE CONSUMENTENPROFIELEN
Verzamel, orden en verbeter alle gegevens die gekoppeld zijn aan elke
consument.
• Verbeter je standaardprofiel met een 360°-overzicht van je klanten en hun
interacties
• Configureer eenvoudig de gegevens van je doelpubliek door middel van
vertrouwde relationele databasetechnieken
• Krijg een beter inzicht in je gegevens met onze visualiseringstools voor
datamodellen
• Definieer verfijnde segmenten met onze intuïtieve point-and-click
gebruikersomgeving
• Check snel de omvang van je doelgroep en de ontvangers met realtime
tellingen en preview targets
• Automatiseer de bewerkingen van je databasebeheer, zoals SQL taken,
exports en imports
• Vermijd gegevenslatentie en integriteitsproblemen met bi-directionele
dataconnectoren

Selligent Marketing Cloud is een platform voor de automatisering van marketing.
Het stelt B2C merken in staat om klanten via alle belangrijke kanalen te bereiken.

KRACHTIG CONTENT MANAGEMENT
Je kan centraal al je middelen, templates, landingspaginas, webformulieren en
surveys creëren, aanpassen en onderhouden.
• Vergroot de betrokkenheid door sterke personalisatie en dynamische
content
• Ontwerp inhoud die leidt tot hoge betrokkenheid met onze intuïtieve
responsive templatebouwer
• Verzeker optimale weergave op elk apparaat dankzij ons automatisch
responsief design
• Integreer eenvoudig met interne CMS-platformen
• Verzeker dat de inhoud altijd de juiste is met ons goedkeuringstool voor
management
REALTIME ZICHTBAARHEID EN REPORTING
Bereik een snellere time-to-insight met intuïtieve rapporten en dashboards
• Snelle toegang tot alle belangrijke maatstaven van
campagnebetrokkenheid met een uitgebreide reeks realtime rapporten
• Begrijp onmiddellijk trends in prestaties op termijn en
gedetailleerde individuele resultaten
• Maak eenvoudig gepersonaliseerde rapporten om cruciale vragen voor
je bedrijf te beantwoorden
• Personaliseer dashboards in een oogwenk om snel toegang te krijgen tot
belangrijke informatie
• Win tijd en plan rapporten voor automatische uitvoering en verspreiding
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