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A Pattern Digital Consulting vállalatoknak 
segít digitális transzformációs projektek 
levezénylésében. Csapatunk elsősorban komplex 
szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó 
tervezési, fejlesztési, értékesítési, használat-
ösztönzési feladatok támogatásában szerzett 
sokéves tapasztalatot, főleg telekommunikációs 
és pénzügyi szektorokban.  
Elsődleges fókuszterületeink a marketing 
automatizáció és a tudásmenedzsment.

www.pattern.hu1.0 RÓLUNK 

Az IVSZ az informatikai, távközlési és elektronikai 
iparágak közös platformja, a közvetlen üzleti 
célok felett álló ügyek, iparági és társadalmi 
érdekek képviselője.  
Iránytű, tudástár és kommunikációs szervezet  
az üzleti- és politikai döntéshozók támogatására, 
az informatikai szektor elismertségének javítására 
és a digitálizáció ügyének előmozdítására, illetve 
a digitális gazdaság fellendítésének támogatására.

www.ivsz.hu

http://www.pattern.hu
http://www.ivsz.hu
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Marketing automatizáció.  
Omnichannel kampánymenedzsment. 
Kontextuális kampánymenedzsment.  
A legkülönbözőbb nevű projekteken 
dolgoztunk az elmúlt néhány évben úgy, 
hogy alapvetően mindegyiknek közös 
volt a célja: digitális és hagyományos 

Ha a legkülönbözőbb szektorokban ennyien szeretnének 
előrelépni ezen a területen, akkor mindenképpen releváns  
témáról van szó.

Ha mindenhol máshogy hívják (és a scope definíciók alatt 
általában kiderül, hogy nem mindig 100%-ban körvonalazott  
az irány), akkor hiánypótló lehet egy szektorokon átívelő körkép.

1

2

Az alábbi következtetéseket vontuk le mindebből:

2.0 A KUTATÁSRÓL 

kommunikációs csatornákon egyaránt 
releváns, lehetőleg valós idejű üzenetek 
eljuttatása ügyfelekhez.  
Ha ennek jelentős része automatizálható, 
nagyon jó. Sőt, ha a teljes folyamat vissza 
is mérhető, az még jobb.

E tanulmányban szeretnénk körbejárni, 
hogy mi kell a hatékony omnichannel 
kampánymenedzsmenthez és valós 
példákon keresztül bemutatni, hogy 
Magyarországon 2019-ben milyen 
megközelítésekkel találkozhatunk ezen  
a területen. Milyen kérdések vannak,  
mi működik, mi nem. Mi inspirálhatja  
az olvasót úgy, hogy lehetőség szerint  
ne kelljen újra feltalálni a válaszokat.

Elsősorban nem kvantitatív elemzés  
volt a célunk, hanem a különböző 
szektorokban, különböző méretű  
és digitális fejlettségű cégeknél található 
megoldások feltérképezése, a jelenlegi 
megközelítések mögötti  
érvelések bemutatása.
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Ennek érdekében marketing vezetőkkel 
folytattunk mélyinterjúkat és jártunk 
körbe releváns kérdéseket.  
Fontos volt a számunkra, hogy ne csak 
technológiai kérdésekkel foglalkozzunk, 
sőt, miután gyakran találkozunk 

eszköz irányból induló kontextuális 
kampánymenedzsment projekttel, arra  
is rá szerettünk volna világítani, hogy  
az esetek nagy részében ez nem  
a legjobb megközelítés.

Azzal a hipotézissel vágtunk bele  
az interjúkba, hogy azok a vállalatok 
fognak tudni igazán sikeresen, gyorsan 
és releváns üzenetekkel kommunikálni, 

amelyek a fenti területek mindegyikén jól 
teljesítenek, vagy legalábbis tudatosan 
foglalkoznak azokkal.

A rendszerképességek mellett további témákra is kitértünk:

Ezzel együtt a szegmensre szabott 
edm-ek küldésén túlmutató példákat 
kerestük, így olyan cégeket vontunk 
be a tanulmányba, amelyek vagy 
sok különböző kommunikációs 
csatornát használnak értékesítésre 
és ügyfélszolgálatra vagy komplex 
termékeket értékesítenek. A teljes kép 
átláthatóságának elérése érdekében 
beszéltünk pénzügyi, telekommunikációs, 

FMCG, illetve egyéb szolgáltatásokkal 
foglalkozó cégekkel is.  
Eltérő megközelítésre van szükség B2C és 
B2B területen, hiszen eltérő időt töltenek 
a (potenciális) ügyfelek az értékesítési 
funnel egyes részeiben és eltérő típusú 
adatok állnak rendelkezésre a célzáshoz. 
Ennek megfelelően megkerestünk B2B 
területen aktív résztvevőket is (Deloitte, 
PwC, Genpact, Invitech, Nokia).

FMCG:

Coca-Cola Magyarország,  
Online Príma Hungary,  
Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz, 
Deichmann, Scitec Nutrition

FS: 

NN Biztosító, OTP Bank, 
MasterCard, Cherrisk,  
CIB Bank, K&H

Telco: 

Telenor Magyarország,  
Magyar Telekom,  
Invitech, Nokia

Egyéb szolgáltatások:

Deloitte Magyarország, PwC 
Magyarország, Genpact, A38, 
Cinema City Magyarország

A résztvevők teljes listája szektor szerinti bontásban:

A mélyinterjúk során szabad szavas  
és pontozandó kérdéseket is feltettünk 
beszélgetőpartnereinknek. A vizsgált 
témák mindegyikénél a számszerűsített 
válaszok biztosítják a keretrendszert, 
amelyre a részletes példákat fűztük fel, 
illetve ezek teszik lehetővé az egymáshoz 
képesti különbségek megjelenítését. Nem 
kvantitatív kutatás volt a célunk, hanem 

egy olyan kvalitatív körkép, amelyből 
inspirálódhatnak a hazai marketing 
szakemberek függetlenül attól, hogy 
marketing automatizációs projekten 
dolgoznak vagy még csak ismerkednek  
a témával.

Célzás:

Milyen szegmentációs megközelítésekkel találkozunk.

Szervezet, jog, compliance: 

Adott-e a szükséges szaktudás és kapacitás, illetve mennyire támogatja  
a szervezeti felépítés az ügyfélutak mentén történő kommunikációt,  
valamint mennyire értelmezik a különböző vállalatok üzleti megközelítéssel  
a jogi és compliance előírásokat.

Operatív működés:

Mennyire támogatják a szervezeten belüli folyamatok  
a szegmenseken és csatornákon átívelő kommunikációt.

KPI-ok:

A szervezeten belüli mérőszámok alkalmasak-e arra, hogy egy irányba állítsák  
a különböző szegmensekért és csatornákért felelős csapatokat.
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3.0 MARKETING  
AUTOMATIZÁCIÓ  

A NAGYVILÁGBAN

Tapasztalataink azt mutatják, hogy  
a marketing automatizáció mint képesség 
sokféleképpen jelenik meg a vállalatok 
eszköztárában. Találkoztunk olyannal, 
ahol a CRM képességek közé sorolták 
és van, ahol az ismétlődő digitális 
kampánytevékenységek koordinációját 
nevezték így. Tény, hogy legkülönbözőbb 
formái - az automatizált email 
kampányoktól a komplex, több csatornát 
és adatforrást lefedő rendszerekig - 
globálisan már széles körben elterjedtek, 
egy amerikai tanulmány  szerint  
a marketing szakemberek 75%-a használ  
a mindennapi munkában legalább egy féle 
marketing automatizációs eszközt. 

Gyakran hiányzik viszont a hosszú távú 
tervezés: az alkalmazott rendszerek 
organikusan nőnek, különböző 
célszerszámok funkciói részben vagy 
egészében átfedik egymást. Tízből 
kilenc marketinges egynél több martech 
szoftvert használ  a mindennapi munkája 
során, amely egyértelműen mutatja, hogy 
kevés helyen váltották ki komplex, sok 
területet lefedő megoldások az évek 
során fokozatosan bevezetett különböző 
eszközök sokaságát. Nem arról van szó, 
hogy ne lenne előrelépés - az egy évvel 
korábbi 58%-hoz képest a marketingesek 
69%-a érzi úgy, hogy a vállalatánál 
használt technológia segíti jobban végezni 
a munkáját - de egyértelműen van még 
hova fejlődni.

A marketing automatizáció alatt azt a képességet értjük, 
amivel a különböző csatornákban és belső rendszerekben 
létrejövő ügyfélhez kapcsolódó bármilyen releváns adatot 
képes a vállalat rögzíteni, rendszerezni és automatiziált 
személyre szabott kommunikációra felhasználni saját és 
fizetett felületeken egyaránt. 

A marketing-automatizálás lehetővé teszi a vállalkozások 
számára, hogy automatizálják a marketing- és értékesítési 
folyamatokkal kapcsolatos munkafolyamatokat, például 
a weblapokat böngésző potenciális és meglévő ügyfelek 
profilozását, értékelésüket (lead scoring), az automatizált, 
személyre szabott e-mailek és egyéb online csatornákon 
üzenetek küldését annak érdekében, hogy támogassuk 
a “lead gondozást” illetve növeljük a meglévő ügyfelek 
elkötelezettségét.
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A fejlődés iránya jól kiolvasható  
a közelmúlt piaci aktivitásaiból.  
Az Adobe 4,75 milliárd dollárért 
megvásárolta a Marketo-t az azt csupán 
másfél évvel korábban 1,8 milliárdért 
megvásárló Vista Equity Partnerstől, 
kiegészítve eddig az elsősorban B2C 
portfólióját egy erős  
B2B SaaS platformmal.

Így jelentősen felgyorsult a konszolidáció, 
aminek következtében az Adobe 
& Marketo páros a B2B marketing 
automatizációs piacon mostanra 
elsősorban a Salesforce (Pardot,  
és részben Marketing Cloud), Oracle 
(elsősorban Eloqua), IBM (korábbi Unica 
és Silverpop plusz Watson elemek)  
és bizonyos esetekben SAP  
négyessel versenyez.

Átrendeződő piac

Egy volt gartneres elemző szerint 
mindegyik versenyzőnek kedvez, 
hogy a korábbi években rengeteg  
CRM beruházás történt, melyeket  
a nagyvállalatok igyekeznek minél inkább 
monetizálni, továbbfejleszteni.  
Keresik az ezekre épülő hatékonyabb 
(kontextuális) lead generálással és 
értékesítéssel kecsegtető rendszereket, 
amelyek konkrét értékesítési képességet 
hoznak. Természetesen itt nem csak  
a B2B piac releváns: alapvetően minden 
olyan terület, amelyen a végfelhasználó 
hosszú döntési cikluson megy keresztül 
(például pénzügy, telekommunikáció), 
profitálhat a különböző adatforrások 
összevezetésével táplált marketing 
automatizációból.

Jól mutatja az így kialakuló 
termékportfóliók komplexitását, hogy 
az Adobe így nem csak a hagyományos 
CRM szolgáltatókkal veszi fel a versenyt 
a marketing automatizációs piacon 
(bár érdekes módon pl. a Microsoft 
a Dynamics nyújtotta lehetőségek 
ellenére nem szerepel a marketing 
piacon), de a Magento valamivel korábbi, 
1,68 milliárd dolláros felvásárlásával 
a digital commerce terén is erősített. 
A piaci konszolidáció előreláthatólag 
egyre inkább a legkülönbözőbb digitális 
marketing eszközök összevonása felé 
fogja terelni a fennmaradó szolgáltatókat.

Monetizáljuk  
a CRM képességeket

3 Forrester “Marketing Automation Technology Forecast, 2017 to 2023 (Global)” (2018)
4 “Data Global Business Technographics Marketing Survey” (2018)
5 https://news.adobe.com/press-release/corporate/adobe-completes-acquisition-marketo
6 https://www.zdnet.com/article/adobe-buys-marketo-who-wins-who-to-watch/

4.0 BLOKKEREK, AVAGY 
AMIRE MINDENKÉPP  

ÉRDEMES ODAFIGYELNI

A Forrester előrejelzése3 szerint  
a marketing automatizációs eszközökre 
fordított költés globálisan 2023-ra eléri 
az évi 25,1 milliárd dollárt, ami a 2017-
es érték több, mint duplája. 

Ezt támasztja alá, hogy a marketinges 
döntéshozók 55%-a4 tervezi a marketing 
technológiát érintő költés növelését  
a közeljövőben.

Egyre nagyobb a torta
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Belső folyamatok 
nehézkessége

Humánerőforrás problémák

Jogszabályi környezet

Technikai akadályok

Pénzügyi erőforrás

A téma nincs fókuszban  
a stratégia szerint

0 5 10 15

Akármilyen fontosak a rendszerképességek 
és a megfelelő marketing automatizációs 
eszköz megléte, a kontextuális 
kampánymenedzsment bevezetését célzó 
törekvések elsősorban nem technikai 
akadályokba ütköznek. Éppen ezért 
kérdeztük tanulmányunk alanyait külön is 

az akadályokról - jól látszik, hogy  
a megvalósítás a téma komplexitásából 
eredően elsősorban szervezeti 
kérdésekbe bukhat bele. Ezeket érdemes 
mindenképpen fokozott figyelemmel 
kezelni, akár már a tervezés során.

A házon belüli folyamatok a megkérdezettek nagy részénél nem 
támogatják megfelelően a több csatornát lefedő marketing 
automatizációt. Ennek elsődleges oka a marketing és CRM 
kampányok valamint a különböző csatornákon (elsősorban digitális / 
hagyományos) folytatott kommunikáció tervezésének, kivitelezésének 
és visszamérésének eltérő folyamata és új képességeket lekövetni nem 
tudó KPI rendszere.

Belső folyamatok nehézkessége1

Blokkerek

A folyamatokhoz hasonlóan az emberi korlátok is a megkérdezettek 
döntő többségénél jelentkeztek, mind szakértelem (hiányzó 
tapasztalat), mind kapacitás (nem megfelelő méretű marketing 
csapatok) terén. A probléma elsősorban a téma újszerűségéből adódik 
- azt tapasztaltuk, hogy a vállalatok általában úgy érzik, egymaguknak 
kell kikísérletezniük a számukra megfelelő megoldásokat, mert kevés 
a rendelkezésre álló best practice. A kevés tapasztalatból eredően 
hiányzik továbbá a szakértelem nem csak házon belül, de ügynökségi 
oldalon is, így a projektek közös tanulási folyamatok.  
Ehhez társul az adatalapú marketinghez tartozó üzleti szabályok és 
algoritmusok létrehozásához elengedhetetlen data scientist szerepkör 
kérdése is - nem mindenhol vannak betöltve ezek a pozíciók és ahol 
mégis, ott sem minden esetben a marketingkommunikációt operatív 
szinten vezénylő csapathoz tartoznak a szóban forgó kollégák.

A GDPR kapcsán előtérbe került a jogszabályi környezet mint  
akadály, elsősorban a különböző csatornákon gyűjtött adatkezelési  
és marketing célú nyilatkozatok megfelelő, egységes gyűjtése  
és kezelése kapcsán, ami számos helyen nem adott.  
Mindez azért különösen fontos, mert a kontextuális kommunikációhoz 
elengedhetetlen kontextus kialakítása adatokon alapszik és ha ezek 
felhasználhatósága nem adott, akkor a lefedhető use case-ek is 
jelentősen megcsappannak. Elsősorban pénzügyi területen kapcsolódó 
probléma az évről évre növekvő jogszabályi elvárások kezelése, főként 
azért, mert az ezeknek való megfelelés az IT fejlesztési büdzsék 
jelentős részét lefoglalja.

3

2

Jogszabályi környezet

Humánerőforrás problémák
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4

5

Negyedik helyen következik a megfelelő technikai háttér hiánya, 
ami azokra a vállalatokra jellemző, amelyek még nem vezették 
be a marketing automatizációhoz szükséges eszközöket, vagy 
nem integrálták megfelelően a meglévő adat-, CRM és hirdetési 
infrastruktúrájukkal.

Technikai akadályok

Jól mutatja a téma időszerűségét, hogy a stratégiai fókusz és ebből 
eredően az allokált büdzsé hiányával kevés esetben találkoztunk. 
Szektortól és mérettől függetlenül a tanulmányban résztvevő cégek 
felismerték a marketing automatizáció által nyújtott lehetőségeket 
és közép távon igyekeznek megvalósítani azt, ennek megfelelően  
a stratégiai fókuszt a megkérdezettek csupán 15%-a, míg  
a rendelkezésre álló büdzsét 30%-a érzi jelentős akadálynak.  
Itt fontos megjegyezni, hogy a becslés az interjúkon született,  
amikor a tényleges, minden folyamatot átívelő büdzsé felmérésre 
kerül, ez az arány a gyakorlatban jóval magasabb, tapasztalataink 
szerint 50% fölé is emelkedhet. 

Pénzügyi és stratégiai akadályok

5.1 Általános 
kitekintés

5.2 Válaszok 
elemzése

5.3 Legfontosabb 
tanulságok

5.0 OPERATÍV  
MŰKÖDÉS
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Az interjúk során megismert kampányfolyamatok legfontosabb közös jellemzője, 
hogy rendkívüli módon szerteágazók mind az emberek és szervezeti egységek, 
mind a párhuzamos vagy éppen egymással erős függőségi viszonyban álló feladatok 
vonatkozásában. Ennek megfelelően az igény felmerülésétől egy kampány 
visszaméréséig hosszú és nem mindig tisztán átlátható az út.

Különböző profilú vállalatok eltérő 
módon érhetik el a megfelelő mértékű 
transzparenciát. Fontos, hogy ne vegyük 
el a résztvevők kedvét a transzparencia 
bevezetésének erőltetésével.  

A transzparencia viszont önmagában 
még közel sem elég. Minden 
kampányfolyamat esetén szükség van 
egy jól meghatározott célra, ami szoros 
kohéziós kapcsolatban van az egymásra 
épülő kampányok által kirajzolt big 
picture-rel. Sajnos a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy általában a célok között 
felülreprezentáltak az értékesítési célok 
és a bizonyos esetekben még értékesítési 
előfeltételként is funkcionáló edukációs 
vagy self-care irányok háttérbe szorulnak, 
pedig azok szintén jelentős konverziós 
hatással bírhatnak. Ami viszont  
a folyamatok felépítésének esszenciáját 
tudja adni, az a customer journey alapú 
gondolkodás, valamint az always-on 
logika (nem meghatározott időszakban 
futó, hanem bizonyos meghatározott 
feltételeknek megfelelő dinamikusan 
képzett célcsoportba eső célcsoportot 
folyamatosan célzó kampányok), amely 
nem csak költséghatékony megoldás 
lehet, de hosszú távon adott kampányok 
csúcsra járatását is elősegíti.

A fenti elemek minél hatékonyabb 
kiaknázása érdekében a transzparenciát 
olyan szintre kell emelni, hogy  
az elősegítse a csatornákon  
és szervezeti egységeken átívelő 
folyamatok kialakítását. Legyen ez 
meglévő vagy potenciális ügyfelek 
felé, online vagy offline kommunikáció, 
aktivitás, ezek között ki kell alakítani  
a megfelelő kooperációt, a csatornák,  
a szegmensek összehúzását.  
Ezáltal a csatornák közötti lead átadás, 
illetve a lead-ek feldolgozottsága is 
sokkal hatékonyabb lesz, megalapozva 
ezzel az omni-channel működést.

Transzparencia mint kohéziós erő

Célorientált működés

Csatornákon átívelő működés

Automatizáció

Egy ilyen környezetben az egyik 
legfontosabb érték a transzparencia,  
amely láthatatlan erőként kapcsolja össze  
a folyamat egyes elemeit. A minőségi  
és tudatos folyamatmenedzsmenthez  
a résztvevőknek ismerniük kell a folyamat 
célját, jelentőségét, hatását, az egyes 
lépéseket, a többi résztvevőt és a hozzájuk 
kapcsolódó feladatokat, a big picture-t, 
ahová a folyamat illeszkedik és nem utolsó 
sorban a célcsoportot, akiket a kampány 
céloz. Hogy mit segít mindez elő?

Természetesen adódik a kérdés,  
hogy mindez remekül hangzik, de 
miként lehet megteremteni ezt az ideális 
környezetet? Többek között az alábbi 
javaslatokat, kezdeményezéseket ajánlott 
figyelembe venni:

 ● elkerülhető a feladatok duplikációja  
és nem marad felelős nélkül  
egy feladat sem

 ● erősödik a folyamat adaptivitása

 ● jól követhetővé, gördülékennyé válik  
a kampányfolyamat

 ● fokozódik a frissítési képesség - 
komolyabb erőforrás igény nélkül  
lehet időben felülvizsgálni, 
optimalizálni, leállítani

 ● elősegíti a visszamérések pontosságát

 ● lehetővé válik a valós idejű 
nyomonkövetés és korrekció

 ● teremtsük meg a résztvevők 
közötti folyamatos és releváns 
információáramlás lehetőségét pl. 
közös kommunikációs platform, 
kisebb létszám esetén közös 
lokáció, workshopok, közös 
dashboard az aktivitás legfontosabb 
mérföldköveivel, részleteivel  

 ● erősítsük a résztvevők kommunikációs 
képességeit, kultúráját

 ● szüntessük meg a kiszervezett 
feladatok fekete dobozait 

 ● legyen közös a tervezési fázis, amely 
kitér minden olyan részletre, amellyel 
elősegítjük a célorientált, összképet 
ismerő, hatékony együttműködést

5.1 Általános kitekintés

A vizsgált cégek automatizációs igényeit 
sokszor egy nem tiszta KPI-okkal 
alátámasztott cél, inkább a “lemaradástól 
való félelem” fűti.  Több példát is láttunk 
arra, hogy a digitalizációs hullám olyan 
méreteket öltött, amit már sem üzleti 
tervvel, sem legjobb gyakorlatokkal  
nem lehetett alátámasztani.   
Érdemes mérlegelni, hogy a cél, amit 
el szeretnénk érni az esetleg más, 
egyszerűbb, hatékonyabb módon 
elérhető-e. Emellett fontos feltérképezni, 
hogy mit nyerünk, illetve veszítünk egyes 
folyamatelemek automatizálásával, 
számokkal igazolható-e az a befektetés, 
amit a változtatással tervezünk elérni.

A túlzottan gyakori meetingek és végtelen 
jóváhagyási körök ronthatják a résztvevők 
munkamorálját és aktív vagy passzív 
ellenkezést válthatnak ki.  
A tárgyalóban malmozó kollégák nem 
viszik előre a folyamatokat, a transzparens 
működésnek mindig az egyének számára 
releváns információáramlásról kell szólni. 
Emellett az átláthatóság nem egyenlő 
a végtelen jóváhagyási körökkel és 
meeting-cunamival sem. A ló túloldalán 
pedig a tessék-lássék alapon kivitelezett 
látszatintézkedések találhatók, amik 
szintén nem érik el a vágyott állapotot.
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Milyen gyorsan mérhetünk ROI-t tipikusan egy marketing automatizációs 
rendszer implementációja után?

RedPoint: Tapasztalataink alapján, az ROI mértéke függ a kulcsfontosságú 
képességek és a bevételek növekedésének összekapcsolásától. Például, 
folyamatos, személyre szabott ügyféltapasztalatok bevétel növekedéshez 
vezetnek, ezeket pedig a kiterjedt ügyféladatbázis, fejlett analitikai 
képességek és a vásárlóknak biztosított omni-channel kommunikáció 
biztosítja. Amikor ezek a képességek erősen jelen vannak, háromszoros 
ROI-t tapasztaltunk már az első évben.

Végül, de nem utolsó sorban kifejezetten 
izgalmas jelenségként éltük meg  
a tanulmány készítése során az 
insourcing tendenciát. A korábban inkább 
kiszervezett feladatokkal találkoztunk 
(pl. adatbányászat, mérés, kreatív, stb.), 
míg ma néhány cég inkább visszavezetné 
házon belülre ezeket a funkciókat, 
ezért igyekszik felvenni a megfelelően 
képzett munkaerőt. Ezzel nem csak 
költséghatékonyabban tud működni, 
de a saját erőforrással szabadabban 
gazdálkodhat és megszünteti  
az ügynökségi black box-okat is, valamint 
nem kell számolni az ügynökségi rotáció 
okozta nehézségekkel sem. Ezzel 
párhuzamosan a későbbiekben kifejtettek 
szerint megjelent az igény a T-tudású 
marketingesekre, valamint a régebbi 
rutinosabb munkaerő motiválására 
az újabb technológiák elsajátítása, 
megtanulása felé. 7

Végül, de nem utolsó sorban 
érdemes megalkotni a folyamatokhoz 
szorosan kapcsolódó dokumentációk 
sztenderdizált verzióját a felesleges 
iterációs körök elkerülése végett. 
Hasznos lehet egy minden résztvevő 
számára átlátható, jól strukturált brief 
vagy azonos adattartalommal létrejött, 
az összehasonlíthatóságot biztosító 
záróriportot létrehozni.

Insourcing Sablonosítás

Alkalmazott csatornák

Fizetett digitális hírdetések

Social media

Email

Saját digitális felületek

Print

In store

Tv

Inbound CC

Rendezvények

Saját App

Kitelepült hostess-ek

Retail (fiók, bolt)

Rádió

Telesales

Messaging

Chat

DM (levél, csomag)

Door to door

SMS

Other (webinar, podcast)
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Interjúalanyainkat megkérdeztük  
az alkalmazott csatornákról is, és örömmel 
tapasztaltuk, hogy a digitális csatornák 
széles körben felülreprezentáltak.  
Ezen belül is a fizetett digitális hirdetések, 
amelyet a válaszadók mindegyike használ, 
a social media, az e-mail, valamint a saját 
digitális felületek a leginkább preferált 
kommunikációs csatornák.  

Érdekes tény, hogy a jelentős 
automatizációs potenciál, illetve  
a jelenlegi trendek ellenére a chat és 
a messaging csatornák többségében 
kihasználatlanok. A válaszadók csupán 

Kutatásunk alapján a szervezeten belüli, 
fent említett átláthatósággal a cégek 
több, mint fele hadilábon áll, ami sok 
esetben betudható a gyakori és gyors 
lefolyású szervezeti átalakulásoknak, 
valamint az üzleti igények változásának is. 

A válaszok alapján a customer journey 
alapú, valamint az always-on kampányok 
még mindig kevésbé jellemzőek.  
A megkérdezett cégek közel 
háromnegyede nem jellemző, hogy 
always-on kampányokat folytatna. 
Valamint kicsivel több, mint a cégek 
fele nem használja a customer journey 
logikát sem. Ez részben összefüggésben 
van azzal, hogy B2B cégek esetén 
nehezebben értelmezhető a customer 
journey mapping, azonban nem példa 
nélküli, hogy egy cég a döntéshozók 
azonosításával próbálja megoldani  
a journey és a perszóna kialakítását. 

Továbbá, válaszaink alapján 
a visszamérések eredményei transzparens 
módon hozzáférhetőek, így ezek alapján 
a kampányok könnyen módosíthatóak, 
leállíthatóak. Azonban a visszamérések 
eredményeinek analizálása több időbe 
telhet egy-egy vállalatnál, így előfordul, 
hogy nem lesz alkalom a kampány 
megfelelő optimalizálására.

Operatív működés
Avg

Átláthatóság, 
követhetőség

7

5

3

6

4

2

1

Visszamérések 
eredményei 
valós időben 

nyomon 
követhetők

Módosíthatók/
leállíthatók

Visszamérések 
eredményei 

transzparensek

Lead átadás Átadott lead-ek 
hatékony 

feldolgozása

Előzetesen 
meghatározott 

ügyfélutak

Felülvizsgálat 
és optimalizálás

Always-on 

A szektorok közötti összehasonlításban 
elmondható még, hogy az átláthatóságot 
tekintve a legalacsonyabb értékeket  
a telco terület mutatja, amit a pénzügyi 
szektor követ. 

Ezzel szemben a customer journey-k 
mentén történő kampány kialakítás a 
telcoban erősebb, míg  
a pénzügyi szektorban kevésbé van 
jelen. Az always-on kampányok viszont 
még alig terjedtek el, ezt jelzi az is, hogy 
több interjú során az egyes válaszádók 
sokszor máshogy értelmezték a fogalmat 
magát is. . A lead-ek átadása és hatékony 
feldolgozása kapcsán pedig van hova 
fejlődni, ez a válaszok alapján kifejezetten 
igaz a telco és a pénzügyi szektorra.

Tipikus példa erre, ha az online lefoglalt 
és üzletben átvenni kívánt termék 
értékesítésére nincsen jutalékolva  
az értékesítést végző kolléga és ezért  
a kiválasztott terméket törli és meggyőzi 
az ügyfelet egy másik, adott esetben  
a cég számára kevésbé jövedelmező 
termék vásárlásáról.

valamivel több, mint egyharmada 
alkalmazza ezen csatornákat és ahol van 
chatbot, az is többnyire csupán döntési fa 
alapú logikával rendelkezik.  
Nem is beszélve néhány olyan új 
kommunikációs útról, mint a webinar-ok 
és podcast-ok, amik mind belső, mind 
kifelé irányuló B2B kommunikációra 
kiválóan alkalmazhatók.  
A válaszok alapján viszont elmondható, 
hogy az offline és online adatok és 
csatornák összekapcsolása fontos 
fókuszt kapott az utóbbi időben a teljes 
átjárhatóság megteremtése érdekében.

5.2 Válaszok elemzése
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5.3 Legfontosabb tanulságok

A transzparencia összetartja a folyamatelemeket és elősegíti 
az adaptív, maximális frissítési képességgel bíró, lehető 
legoptimálisabb működést.

1

Célok hiányában a kampányaink fékevesztett fenevadhoz 
hasonlók, de a meghatározott célok esetén sem érdemes 
szem elől téveszteni a nem kifejezetten értékesítési fókuszú 
célokat (pl. edukáció, self-care).

2

Érdemes lenne kiaknázni a customer journey alapú 
gondolkodás, valamint az always-on logika előnyeit.

3

Használjuk ki a chatbottal támogatott chat és messaging 
csatornák adta lehetőségeket az automatizált folyamatok 
erősítése érdekében, valamint ismerkedjünk és használjuk 
bátran az új csatornákat (pl. webinar, podcast)

4

Az alábbi következtetéseket vontuk le mindebből:

6.1 Általános 
kitekintés

6.2 Válaszok 
elemzése

6.3 Legfontosabb 
tanulságok

6.0 RENDSZERKÉPESSÉGEK
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A marketing automatizációs rendszerek sokat fejlődtek az elmúlt években,  
egyre szélesebb körben fednek le olyan funkciókat, amelyeket korábban egy-egy 
céleszköz szolgált ki. Egyrészt folyamatosan fejlesztik a képességeiket  
a specializált szolgáltatók (pl. Hubspot, Exponea, Emarsys, Redpoint).  
Másrészt egyre inkább teszik a vezető szoftvercégek (pl. Oracle, Salesforce, SAP, 
SAS, Adobe) is a portfóliójukban elérhető különböző megoldásokkal kompatibilissé 
a saját (illetve akvizícióval szerzett) marketing automatizációs rendszereiket.

Ennek megfelelően a lehetőségek tárháza egyre bővül és az igazi kihívás abban 
rejlik, hogy a vállalati felhasználóknak mennyire sikerül ezeket átlátniuk és a saját 
szükségleteikhez igazítva választani közülük.

Alapvető rendszerképességek

Adatok adják a kontextust

Ne csak gyűjtsük, használjuk

A kontextuális kampánymenedzsment 
alapja értelemszerűen a kontextus - 
mennyire tudjuk megállapítani, hogy 
mikor, milyen csatornán érdemes adott 
üzenetet eljuttatni a célcsoport felé a 
legnagyobb konverziós valószínűség 
reményében. A kontextus ismeretéhez és 
(ki)használásához pedig elengedhetetlen, 
hogy minél több adatforrással tudjunk 
dolgozni a (mikro)szegmensek és 
célcsoportok kialakításánál, minél több 
adatforrásból válogathassuk össze a 
célzás alapját képező triggereket (egyes 
aktivitásokat kiváltó kritériumokat).

Sokszor láttuk, hogy a bonyolult 
architektúrájú legacy rendszereket használó 
vállalatok rengeteg adatot gyűjtenek  
és tárolnak, de nagyon keveset tudnak 
ebből a megfelelő módon felhasználni. 

Éppen ezért elengedhetetlen,  
hogy a marketing automatizációs eszköz 
a legkülönfélébb adatforrásokat tudja 
kezelni és általánosságban lefedje az 
alábbi, adatfelhasználással kapcsolatos 
képességeket:

 ● Ne csak natívan gyűjthessünk vele 
ügyfél és prospect adatokat (pl. 
Webes viselkedésről), de képes legyen 
batch feltöltések vagy API-n keresztüli 
integrációt követően valós idejű 
adatbeolvasásra 

6.1 Általános kitekintés

 ● A hagyományos Data Management 
Platform (DMP) és Customer Data 
Platform (CDP) funkcionalitásokat 
ötvözve first, second és third party 
(saját, partnerektől közvetlenül 
vásárolt vagy aggregált) adatokhoz 
is biztosítson hozzáférést egyazon 
rendszeren belül

 ● Tegye lehetővé a gyűjtött és 
beolvasott adatok ügyfélprofil szintű 
összefésülését

 ● Mind a gyűjtött, mind pedig a 
beolvasott adatokon lehessen valós 
idejű számításokat végezni

Miért érdemes beruházni egy CDP-re, ha már van DWH és DMP rendszere?

Exponea: Fontos átgondolni, hogy a vállalat mit szeretne elérni a választott 
megoldással, ugyanis mindegyik technológiának megvan a maga előnye  
és hátránya.

Ha vállalata szeretne egyéni, releváns és következetes ügyfélélményt elérni 
több csatornán átívelve, akkor a DMP és a DWH rendszerek ezt nem tudják 
megvalósítani. Sem a DMP, sem a DWH rendszerek nem dolgoznak valós-
idejű, elsődleges vásárlói adatokkal, ez pedig a sarokköve a személyre 
szabott omni-channel marketingnek. Tehát, ha a vállalkozása elsődleges 
vásárlói adatokat szeretne gyűjteni több forrásból (online, offline),  
és ezekből egy egységes vásárlói profilt kialakítani, továbbá az adatok 
alapján személyre szabott marketing üzeneteket küldeni több csatornán 
keresztül, a CDP a megfelelő megoldás Önnek.

Általában vagy a pontosság hiányzik, vagy 
az adat évül el mire egyik rendszerből 
továbbításra kerül a másikba, majd a 
harmadikba, hogy ott kampány legyen 
belőle. A bonyolult, régebbi architektúrák 
nagy átka, hogy nehéz hozzájuk nyúlni, 
ha egy fonalat megránt egy projekt, a 
teljes háló berezdülhet, de hogy károkat 
pontosan hol okoz, azt sokszor nehéz 
megbecsülni.

IT vezetők számára a régebbi, esetleg 
házon belül épített rendszerek 
felszámolása nagyon komoly szakmai 
kihívás, illetve rendkívül kockázatos is. 
Tanácsadóként sajnos sokszor láttunk már 
megállni ilyen projektet, mert a pontos 
tervezés ellenére csak sok tízmillió forint 
elköltése után derült ki, hogy a kockázat 
sokkal nagyobb az üzlet folytonosságát 
illetően, mint azt az elején gondolták.
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A másik oldalról, egy DMP rendszer ideális választás, ha vállalkozása 
főként display hirdetésekkel foglalkozik és anoním vásárlókat céloz közös 
demográfiai és online viselkedési adatok alapján. A legtöbb CDP azonban 
képes hirdetés technológiai megoldásokkal integrálódni, mint például  
a Facebook Ads, vagy Google Ads, tehát képesek egyéni célcsoportokat 
építeni és „lookalike” közönségeket létrehozni.

Végül, a DWH rendszerek nagy mennyiségben tárolnak adatokat különböző 
vállalati rendszerekből és az elsődleges céljuk a cégen belüli riportok 
generálása. Azonban ezek a rendszerek limitáltak a vásárlói adatok 
tárolásához, és vásárlók felismeréséhez az online térben – nem tudnak 
csatornákon keresztül felismerni vásárlókat és nem tudják vizualizálni  
az adatokat egy személyes vásárlói nézetben, ami pedig a személyre szabott  
marketing alapja lenne.

Adjunk eszközöket  
az üzleti felhasználók kezébe

Ez a gyakorlatban annyit jelent,  
hogy riportokat és elemzéseket üzleti 
felhasználók az esetek túlnyomó 
többségében akkor érnek el, ha az erre 
specializálódott osztályoktól kérnek 
riportot. Ha az adott riport esetleg nem 
megfelelő, akkor általában egy iterációs 
folyamat indul el, amit súlyosbíthat,  
ha az elemzéshez szükséges adatok  
nem is egy helyen tárolódnak. 

A rendszerben tárolt adatokon történő 
valós idejű számítás már csak azért 
is elengedhetetlen, mert ez az igazán 
hasznos elemzési képesség alapja. 

Változatlanul gyakran találkozunk 
olyan esetekkel, amikor - cég mérettől 
függetlenül - az elemzési insightokhoz 
való hozzáférés nem közvetlen.

Ha például a Google Analytics adatok 
nem kerülnek betöltésre az adattárházba, 
akkor nehéz a két univerzumból közös 
következtetéseket levonni. 

Vannak természetesen esetek, amikor van 
helye az elemző csapat bevonásának, mert 
üzleti oldalon hiányzik a tapasztalat vagy  
a technikai tudás (nem is beszélve az 
időről) a megfelelő insightok kinyeréséhez.

Miért érdemes Exponea-t használni, ha már használ  
Google Analytics-et
Exponea: 

• Az Exponea ügyfélközpontú 
szerkezetben tárolja a vásárlói 
adatokat, ami lehetővé teszi 
a valós idejű érintkezést az 
ügyféllel a múltbeli interakciói 
alapján, ahelyett, hogy csak a 
honlap látogatást és a utm_
paramétereket venné alapul 
(például: le tudjuk mérni egy 
e-mail megnyitás hatását, ha a 
vásárló annak hatására vásárol 
a következő napokban)

• Az Exponea nem csak 
frontend adatokat tud tárolni 
az ügyfelekről, mint website 
vagy applikácós adatok, hanem 
bármilyen interakciót le tud 
mérni a márka és az ügyfél 
között API-kon keresztül 
vagy adatok importálásával. 
Az Exponea képes befogadni 
adatokat offline csatornákról 
vagy call centerekről, tehát egy 
tényleges 360 fokos nézetet 
kaphat a vásárlóiról

• Valós idejű követés – az új 
események 1-2 másodpercen 
belül megjelennek a vásárlói 
profilban, míg a Google 
Analytics-ban ez órákba  
is telhet

• Az összes adat az Exponea 
saját fejlesztésű RAM 
tárolójában található, ami azt 
jelenti, hogy bármilyen egyéni 
riportot pár másodperc alatt 
elő lehet állítani

• Az Exponea képes arra, hogy 
egy anoním ügyfelet a cookie 
vagy más azonosítója alapján 
összekössön egy már e-mail 
vagy telefonszám alapján 
regisztrált ügyféllel

• Az Exponea-ban el lehet 
indítani online kampányokat 
közvetlenül a riportolási 
felületről

• Dobozos AI megoldás, 
aminek a segítségével 
egyedi szegmenseket és 
célcsoportokat lehet alkotni

• 255 egyéni dimenzió a vásárlói 
profilban, míg a Google 
Analytics ingyenes verziójában 
csak 5 elérhető
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 ● Legyenek elérhetők a standard 
elemzési funkciók (pl. trend és kohorsz 
elemzés, szegmentáció, funnel 
nézet), de előrejelzések és szcenáriók 
teszteléséhez nyújtson a rendszer 
ML-alapú predikciós modelleket is. 
Ideális esetben az eszköz külső ML 
algoritmusok futtatását is támogatja

 ● Biztosítson a rendszer end to 
end journey attribúciós elemzési 
képességeket (értelemszerűen 
kizárólag a betöltött, illetve natívan 
elérhető adatokra támaszkodva)

A fejlett elemzési funkciók tehát lehetővé 
teszik a kampánymenedzserek számára, 
hogy minden eddiginél megalapozottabb 
és ennek megfelelően nagyobb sikerrel 
kecsegtető kampányokat futtassanak. 
Itt azonban nem ér véget a marketing 
automatizációs rendszerek által nyújtott 
segítség, hiszen a hozzáadott érték 
pont a nagy mennyiségű, párhuzamosan 
futtatható kontextuális aktivitás lehetővé 
tételében rejlik.

Tapasztalatotok szerint hány kampányt futtathat Marketing Cloud segítségével 
egy kampánymenedzser párhuzamosan?

SAP: A SAP Marketing Cloud (és kiegészítő moduljai) segítségével  
a kampánymenedzserek (jogosultsági szintjeiknek és a marketing szervezeti 
struktúrának és hierarchiának megfelelően) egyszerre futtathatnak 
nagyszámban kampányokat és programokat, legyenek ezek egyszerűbb email 
kampányok, vagy akár magas komplexitású, social csatornákat, offline DM 
kommunikációt, vagy épp telemarketing outbound hívásokat is tartalmazó, 
több összefüggő kampányból álló, ciklusokon átívelő marketing programok.

Milyen analitikai képességek 
elengedhetetlenek?

Általánosságban elmondható azonban, 
hogy ezek a folyamatok lassítják 
az insight(ok) kinyerését, ami a 
gyors reagálást kívánó területeken 
- mint például a kontextuális 
kampánymenedzsment - hátrány. 
Éppen ezért fontos, hogy a marketing 
automatizációs rendszer minél 
inkább az üzleti felhasználó (pl. 
kampánymenedzser) kezébe adjon 
olyan elemzési képességeket, amelyek 
lerövidítik az insight kinyerés és az 
erre épülő célcsoport alkotás és 
kampánylogika felépítés között eltelt időt.

Rendszerek szintjén ezen a téren 
különösen hasznosak az alábbiak:

 ● Az elemzés folyamán user / prospect 
szintre lehessen leásni

 ● A felhasználói felület legyen intuitív 
és tegye lehetővé a saját dashboard 
és riportok drag and drop alapú 
összeállítását

Ami az abszolút számokat illeti, számos nagy, nemzetközi ügyfelünk 
használja a SAP Marketing Cloud-ot oly módon, hogy egyetlen központi, 
néhány fős kampánymenedzsment csapatuk kezeli egyszerre a szervezet 
valamennyi globális kampányát, valamint ezek regionális, lokális mutációit 
is - ez a gyakorlatban egyszerre akár több, mint 100 párhuzamos 
kampányaktivitás egyidejű kezelését is jelentheti.

Szerteágazó 
kampánymenedzsment 
képességek

Ennek megfelelően érdemes részletesen 
megvizsgálni a kampánymenedzsment 
funkciókat, ha marketing automatizációs 
rendszer bevezetésén vagy kibővítésén 
gondolkodunk.

Hazai és nemzetközi projektjeink 
tapasztalataiból merítve ezekből az 
alábbiak a legrelevánsabbak:

 ● Dinamikus szegmensek 
létrehozásának képessége. Ez a 
gyakorlatban annyit jelent, hogy 
nem csak előre meghatározott 
célcsoport listákkal képes kampányt 
futtatni, hanem definiált kritériumok 
szerint valós időben tölti fel az adott 
célcsoportot annak megfelelően, hogy 
az adott pillanatban mely ügyfelek 
vagy potenciális ügyfelek felelnek 
meg a célcsoport paramétereinek.

 ● Grafikus “kampány-építő” felület, 
amelyek általában intuitív drag and 
drop logikával teszik lehetővé a 
rendszerbe bekötött adatforrások és 
célcsatornák kombinációjával akár 

több lépéses, csatornákon átívelő 
kampányok létrehozását. Ez jelenthet 
például olyan kampányt, ahol egy 
telekommunikációs szolgáltató a 
honlapján Samsung készüléket néző 
látogatónak automatikusan az adott 
telefonnal kiegészített tarifacsomagot 
dobja fel, illetve ha bizonyos időn 
belül nem helyezi kosárba a látogató, 
akkor felugró ablakban kér email 
címet, majd pedig erre küldi az 
előre összeállított ajánlatot. Esetleg 
telefonszám bekérése esetén mindez 
automatikusan betöltődhet a telesales 
csapat hívórendszerébe.

 ● A/B tesztelés minden kampánytípusra. 
Ez azért is különösen érdekes, 
mert az A/B tesztek általában csak 
a digitális felületeken számítanak 
többé-kevésbé bevett gyakorlatnak, 
SMS, telesales és egyéb csatornákon 
már csak az erőforrásigény miatt is 
sokkal ritkábban találkozunk ezzel. 
Ha egy eszköz lehetővé teszi a 
célcsoportok és üzenetek tesztelését 
és finomhangolását az összes 
csatornán párhuzamosan, akkor ezzel 
jelentősen felgyorsítja a kampányok 
optimalizálását.
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 ● Az A/B tesztelésen túl további 
automatikus optimalizációs 
megoldásokat is igénybe vehetünk, 
például a személyre szabott küldési idő 
(és kommunikációs csatorna) választás.

 ● Különösen hasznos funkció a kreatívok 
kialakítását lehetővé tevő felület - 
ezzel egyetlen helyen hozhatók létre 
vagy adhatók meg a bannerek, sms 
szövegek, email layout-ok, stb.

 ● Végül, de nem utolsó sorban 
elengedhetetlen a saját felületek 
(pl. honlap, app, sms, CC rendszer) 
kiszolgálásán kívül a digitális hirdetési 
rendszerekkel való integráció, amivel 
például közvetlenül Facebook Ads 
vagy Google Ads felé hozhatunk létre 
custom audience-eket a rendszerben 
elérhető gazdag adatkészlet 
felhasználásával.

6.2 Válaszok elemzése

Lássuk, milyen képességekkel rendelkeznek a rendszerek terén a megkérdezettek. 
Ebben a témakörben eldöntendő (IGEN / NEM) kérdéseket alkalmaztunk, amelyek 
az alábbi képet mutatják:

Széleskörű A/B tesztelés Standardizált customer ID 
nélkül nem fűzhetők össze 
az adatforrások

A válaszok tanulsága szerint kiterjedt 
A/B teszteket futtatnak a megkérdezett 
vállalatok, a folyamatos optimalizáció 
alapkövetelmény a cégek többségénél. 
Ezzel együtt igaz, hogy az A/B tesztelés 
az általános trendeknek megfelelően 
elsősorban a digitális kampányok esetén 
elterjedt. További limitáció a tesztelési 
eredmények beépítése az aktuálisan futó 
kampányokba - ezen a területen több 
interjúalany lát fejlődési lehetőséget.

Elterjedt az anonim felhasználók 
követése és célzása is a digitális 
felületeken, de az így nyert adatok 
összefésülése a saját rendszerekből nyert 
információkkal még nem általánosan 
elterjedt. Ez a gyakorlatban azt jelentené, 
hogy a honlapon böngésző ügyfél 
Analytics adatait azonosítást követően 
(pl. Netbank vagy online selfcare felület 
belépés) ki lehet egészíteni többek között 
CRM adatokkal, akár visszamenőleg is. 
Mindez lehetővé teheti a  böngészési 
viselkedés alapú valós idejű célzást 
olyan személyre szabott tartalmakkal, 
amelyeket a CRM rendszer biztosít.

Ebben az esetben különösen fontos  
az egyes rendszerek válaszideje, 
hiszen nem elég azonosítani a célzott 
felhasználót, de a releváns üzenetet  
az adott oldal betöltése előtt  
le kell tudni kérdezni.

További limitáció több megkérdezettnél 
a különböző forrásokból származó 
adatok összefésüléséhez szükséges kulcs 
megléte - kevesen képesek jelenleg a 
releváns csatornákon minden esetben 
unique ID-val ellátni az látogatót. 
Elengedhetetlen ehhez nem csak a CRM 
és a saját felületeken való böngészési 
adatok összekapcsolása, de a DMP-
vel való integráció is. Hallottunk olyan 
megoldást, ahol a három adatforrást egy 
rendszer kezeli, de láttunk saját fejlesztésű 
CRM példát is, amely kommunikál konkrét 
esetben Adobe DMP-vel.

A digitális ügyfélút minden szakaszának 
lefedése még a saját felületeken sem 
magától értetődő. Landing oldalak, 
selfcare portálok és webshopok nem 
minden esetben vannak egységesen 
analitikával és visszacélzási képességekkel 
lefedve, bár ez elméletben lehetséges 
fejlesztéstől függetlenül. Van, ahol 
shopify ecommerce oldalakat kötnek 
be, van ahol saját fejlesztést és megint 
máshol nagy B2B webshopokat (pl. 
Oracle ATG). Ahol hiányzik ez a képesség, 
ott a kampányadatokat is nehezebb 
visszaforgatni az ügyfélprofilba.

Képesek vagyunk a kampányok adataival frissíteni  
az ügyféladatokat

Képesek vagyunk dinamikus szegmensek képzésére

Böngészési információk és az azokból származó következtetések 
beépíthetőek az ügyfél és / vagy szegmens profilokba

Képesek vagyunk anonim user követésre, az adatok tárolására, 
valamint később, ha azonosítás történik ezen adatok  
ügyfélprofilhoz való rendelésére

Képesek vagyunk több párhuzamos AB teszt futtatására és ezek 
eredményeit gyorsan beépíteni a későbbi működésbe

Képesek vagyunk a weboldalunk valós idejű megváltoztatására 
minimális vagy IT segítség nélkül a customer journey-től és a 
látogatótól függően

0 12

Igen Nem
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Ritka még a honlapok valós 
idejű személyre szabása

A technikai képességek 
mellett elengedhetetlen  
a bizalom

Kevésbé elterjedt a megkérdezettek 
körében a webes felületek valós idejű 
személyre szabásának képessége, aminek 
számos oka van annak ellenére, hogy  
a szegmentálástól a mikroszegmentáláson 
át a valódi személyre szabásig számos 
alternatíva lenne megvalósítható 
kapacitástól és szegmentálási képességtől 
függetlenül. Alapvető kritérium lenne 
az ilyen megoldásoknál, hogy az egyes 
módosításokhoz, honlap átalakításokhoz 
ne legyen szükség fejlesztői segítségre. 
Számos marketing automatizációs 
rendszer nyújt ilyen funkciót, egy 
javascript kód oldalba ágyazása után 
üzleti felhasználók széles határok között 
módosíthatják a megjelenített tartalmakat 
és üzeneteket.

Különösen érdekes, hogy FMCG 
területen olyan példa is volt, aki a Gravity 
segítségével képez mikroszegmenseket és 
ezekhez igazítja a szegmentált üzeneteket, 
de arra a következtetésre jutottak,  
hogy nem éri meg a befektetett energiát. 
Nem egyértelmű, hogy szektorspecifikus 
problémáról van szó vagy nem elég 
kiforrott még a megvalósítás,  
de mindenképpen jól mutatja,  
hogy a szegmentált üzenetek hatékony 
alkalmazása is hosszú tanulási  
folyamatot igényel.

Pénzügyi területen találkoztunk működő 
példával elsősorban Adobe Target 
alkalmazásával, de ez az aránylag magas 
költségek miatt nem mindenhol járható 
út. Egy FMCG cég kifejezetten a magas 
költségek miatt nem szerzett még be 
marketing automatizációs eszközt. 

Technológiától független, de nem 
kevésbé érdekes érvelést hallottunk 
arról, hogy miért nem érdemes a honlap 
perszonalizációt a kampánymenedzserek 
számára elérhetővé tenni: volt, aki azért 
tartja meg a kisebb IT projekteket minden 
ilyen irányú változtatáshoz, mert ezzel látja 
biztosítottnak a szükséges kontrollt. Ebből 
következik, hogy a megfelelő rendszer 
bevezetése esetén elengedhetetlenek  
a megfelelő támogató folyamatok, hogy  
a működési transzparencia megmaradjon. 

Évi 100.000 euro alatti licenszköltséget 
nem láttak olyan rendszernél, amely 
megfelelne minden elvárásuknak, és ez az 
összeg a megtérülési számítások szerint 
túl magas lenne.

Szektortól függetlenül visszatérő 
probléma, hogy a különböző 
technológiákon futó, esetenként 
különböző (részben külsős) csapatok által 
üzemeltetett digitális felületek csak egy 
részénél működnek a személyre szabott 
üzenetek - itt jelentős különbségek 
mutatkoznak a kampány landing, promo 
és brand oldalak között.

6.3 Legfontosabb tanulságok

A megfelelő marketing automatizációs megoldás kiválasztásánál 
egyszerre érdemes vizsgálni az adott rendszer adatkezelési, 
elemzési és kampánymenedzsment képességeit.

1

Az ilyen rendszerek által nyújtott egyik legjelentősebb újdonság 
az elemzés, szegmens és célcsoport alkotás, valamint  
a kampányépítés üzleti kézbe helyezése.

2

További érdekesség az A/B tesztelés és folyamatos adatalapú 
optimalizálás lehetőségének kiterjesztése a digitális csatornákról  
a hagyományos csatornák felé.

3

Ennek megfelelően a megkérdezettek körében elterjedt az 
A/B tesztelés, de a valós idejű személyre szabás és dinamikus 
szegmentálás - részben technikai, részben pénzügyi, részben 
strukturális okokból kifolyólag - még kevésbé kiforrott.

4
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7.1 Általános 
kitekintés

7.2 Válaszok 
elemzése

7.3 Legfontosabb 
tapasztalatok

7.0 KPI

Egy vállalat csatornáinak sikerességét mérő KPI-ok piramisszerűen épülnek fel, 
azaz a stratégiai döntéseket meghatározó CEO szintű KPI-ok akár több tíz vagy 
több száz elemi mérőszámból állnak össze. Az ügyvezetői döntés felé vezető 
úton sok elem kihullik a rostán, illetve vannak amelyek összeolvadnak, hogy végül 
meghatározzák a vállalat piaci stratégiáját. A célok kijelölése esetén ugyanez igaz 
visszafelé is, azaz a célszámok tervezése fentről indul és több szinten keresztül 
bontják le operatív KPI-okká. Ezzel a kétirányú folyamattal az esetek nagy részében 
nincs probléma, minden vállalatnak jól bevált rendszere van a például a bevételek 
vagy az eladások számának mérésére. 

Ki mennyit tesz hozzá a vacsorához 

Tapasztalataink szerint a nehézségek ott kezdődnek, amikor a vállalatok elkezdenek 
ügyfélutakban gondolkodni és szeretnék megérteni és üzleti döntéseikbe beépíteni, 
hogy hogyan épül fel a csatornák omnichannel attribúciós modellje: melyik 
csatorna, mennyit tesz hozzá valójában a növekedéshez. Az ebből a modellből 
származtatott elemek meghatározóak a csatornastratégia megalkotásakor,  
ami központi eleme a fejlesztési terveknek. 

Az attribúciós modell többféleképpen számolható, a teljesség igénye nélkül például 
elszámolhatjuk a tranzakciót az első touchpoint-nak, az utolsónak, szétoszthatjuk 
egyenlően, stb. Ezeknek a modelleknek a hátránya az, hogy fix szabályrendszerrel 
működnek, míg az adatalapú rugalmas működési modell képes arra, hogy 
dinamikusan és ha úgy tetszik “igazságosan” ossza szét a kreditet a csatornák 
között. Persze ez nem megy varázsütésre, a pontosság sok elemen múlik. 

Egy marketing automatizációs rendszer, mely ügyfél szinten képes a journey 
mérésére, tárolására és az azzal kapcsolatos adatok továbbítására, nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy a csatornák közötti 
váltásokról és azok szerepéről pontosabb képet 
kapjon a vállalat.

Tanácsadóként sokszor látjuk, hogy nem csak  
az attribúciós modell nem létezik, vagy nem 
pontos, de nincsenek meg az alapok azoknak  
az adatoknak az előállításához és struktúrájának 
megteremtéséhez sem, amelyek aztán az 
omnichannel KPI-ok pontos bázisai lehetnek.

A pontos mérés nélkül nincsenek valós célszámok 

7.1 Általános kitekintés

Pontos KPI-ok meghatározó tényezői

Gov

Kultúra

Technológiai 
képességek
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Milyen funkciókról / modulokról gondoljátok azt, hogy az elkövetkező 1-2 
évben jelentősen meg fog nőni a kihasználtságuk?

Oracle: Egyre több cég fog elindulni a digitális, automatizált marketing 
irányába – nagyon sokan még csak a kezdeti lépéseket teszik meg ezen  
a téren, tehát van hova fejlődni. Azoknál a cégeknél pedig, ahol már 
használnak valamilyen megoldást, általánosságban véve azt a trended látjuk, 
hogy az eddig szigetszerűen működő, marketinget támogató rendszerek 
mélyebb integrációja fog megvalósulni. Ezek már a mesterséges intelligenciát 
is natív módon fogják használni, jelentősen javítva a felhasználói élményt. 
Az ún. mikro-momentumokban pedig az azonnali reagálás képessége fog 
egyre jobban felértékelődni. Ezen felül - többek között a GDPR szabályozás 
hatására - a “1st party” adatok szerepe egyre jobban felértekelődik. Így azok 
a cégek, akik képesek lesznek az általuk többféle csatornán összegyűjtött 
adatokat hatékonyan felhasználni, komoly versenyelőnyre tehetnek szert. 
Technológiára lefordítva ez a többek között “360-fokos ügyfélképet” biztosító 
customer data platform-ok (CDP-k) előretörését jelenti.

7.2 Válaszok elemzése

A KPI-okkal, azok transzprenciájával 
és egyáltalán meglétével 
kapcsolatosan a válaszadók  
az átlagnál kicsit jobbra értékelték 
saját teljesítményüket. A pénzügyi 
szektor vezetésével a válaszadók 
⅓-a érte csak el, hogy a csatornáit 
egységes mérőszámokban 
számoltatja el. Érdekes, hogy az ezen 
témakörön belül miért területekkel 
összehasonlítva ezen kérdés értékei 
lettek a legrosszabbak. 

Ha az átlagos képet nézzük, akkor 
említést érdemel még a felsővezetők 
által kijelölt és operatív mérőszámok 

Avg

Minden csatornán  
egységes KPI-ok

7

5

3

6

4

2

1
Tervezés és végrehajtás KPI 

mutatói összehangoltak
Hatékonysága megfelelőlen 

visszakövethető
Jól meghatározott  
konverziós KPI-ok

Transzparens célok,  
KPI-ok

7

6

5

4

3

2

1

VÁLASZOK SZÁMA
ADOTT ÉRTÉKBEN ROSSZ ÁTLAGOS JÓ KIEMELKEDŐEN JÓ

A folyamat résztvevő csapatok számára mennyire transzparensek 
a célok, KPI-ok

KPI

távolságát mérő kérdésre adott válaszok 
eredménye.  
Itt a válaszadók több mint ⅓-a átlagnál 
alacsonyabb értéket adott magának.  
Ezen eredmény mögött nem technikai, 
inkább szervezetbeli okokat kell keresni, 
láttunk példát arra, hogy a management 
mindennapi tevékenységre nehezen 
lefordítható mérőszámban jelölte meg  
a sikerességet, de olyannal is 
találkoztunk, ahol az év végi stratégiai  
és budget tervezési hajrá áldozatává vált 
az operatív képességek és a magas szintű 
stratégiai célszámok összekötése. 
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A KPI-ok vállalaton belüli 
transzparenciájával kapcsolatban  
a válaszadók 2/3-a adott magának jó vagy 
kiemelkedően jó értéket, átlag alatti érték 
alig született. A megkérdezettek tehát 
alapvetően úgy ítélik meg, hogy  
a futó kampányaik céljai transzparensek, 
a mérőszámok a szereplők részéről 
elfogadottak még akkor is, ha fentebb  
azt láthattuk, hogy egységes mérőszámok 
terén még van hova fejlődni.  
A legjobb értékeket itt is a telco és  
a pénzügyi szektor érte el. 

Érdekes, hogy a válaszadók majd fele 
közepes vagy annál rosszabb értéket 
adott arra a kérdésre, ami az egyes 
kampányokhoz rendelt konverziós KPI-ok 
meglétéről szólt. Ennek több oka lehet, 
de a beszélgetések és a tapasztalatunk 
alapján legtöbbször technikai nehézség 
áll a háttérben, nem az eltökéltséggel van 
baj: a konkrét konverzió kampányhoz 
nem köthető, mert nincs részletesen 
kidolgozott attribúciós modell és mérés. 
Ezekben az esetekben konverziót 
legtöbbször időszak alapján rendelik 
az épp futó kampányokhoz, így viszont 
sajnos több kampány is elszámolja 
ugyanazt az értékesítést. 

Minden csatornára egységes KPI-ok

7,00

5,00

3,00

6,00

4,00

2,00

1,00

Jól meghatározottak konverziós KPI-ok

Adatintegráció Avg

7.3 Legfontosabb tapasztalatok

Csatornákon átívelő központi KPI, mely meghatározza  
a vállalat működését leginkább értékesítéshez kötött, összesen 
3 válaszadónál jelent meg a brand vagy a customer experience 
mint fontos cél.

1

Szükség van egy olyan rendszerre vagy rendszerek összességére, 
ami képes mérni, értelmezni és összefűzni az egyes csatornákban 
mért adatokat.

2

A minden csatornára alkalmazható egységes mérőszámok 
eléréséhez sok alapfeltételnek kell teljesülnie, melyek 
előteremtése kihívásokat állít a cégek elé mind anyagi, mind 
pedig kulturális szinten 

3
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8.1 Általános 
kitekintés

8.2 Válaszok 
elemzése

8.3 Legfontosabb 
tanulságok

8.0 SZERVEZET, JOG,  
COMPLIANCE

Ahhoz, hogy szervezeti szinten egy kampány hatékonyan működjön sok tényező 
együttállásáról kell gondoskodnunk és rengeteg kérdést kell feltennünk magunknak. 
Megfelelő mennyiségű és minőségű belső erőforrás áll-e a rendelkezésünkre? 
Szükség van-e szervezeti átalakulásra? Milyen esetekben szükséges bevonni külső 
segítséget, például ügynökséget?

8.1 Általános kitekintés

Melyek azok a legfontosabb követelmények ahhoz, hogy a rendszer 
bevezetése zökkenőmentes legyen, különösen a vásárló oldalán?

RedPoint: Mindenképpen tudjuk előre azokat a CX (Customer Experience) 
use case-eket, amik a legtöbb értéket biztosítják az ügyfelek számára 
és ezekre koncentráljuk az elejétől fogva. Ezek alapján új kapcsolatokat 
tudunk felfedezni az adatok és a bevételnövekedés között, amik aztán 
segíteni fognak nekünk, hogy a folyamatosan az ügyfélélmény növelését 
tartsuk szem előtt.

Szervezeti átalakulás

Felmérésünk egyik ide vonatkozó 
következtetése, hogy az interjúalanyok 
szerint nincs megfelelő mennyiségű 
humánerőforrás, valamint a jelenlegi 
szervezetrendszer nem ad megfelelő 
keretet a kampányok lebonyolításához. 
Ezen következtetést viszont azzal a 
fenntartással kell kezelni, hogy jelenleg 
több, mint a cégek felénél szervezeti 
átalakítás zajlik, jellemzően agilis 

átállás. Ez megnehezíti és torzíthatja a 
jelenlegi helyzet értékelését, hiszen egy 
nem vagy nem megfelelően működő 
struktúrát hagynak el, amiről már nem 
érdemes beszélni és egy olyan szervezeti 
felépítés felé haladnak, aminek az 
eredménye, hatása még nem igazán 
látható. Amennyiben pedig az átállás nem 
gördülékeny és általában nem az, akkor 
inkább csak negatív véleményeket szül.
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A szervezeti ábrán beljebb zoom-olva 
kutatásunk és eddigi tapasztalataink 
alapján arra jutottunk, hogy szervezeti 
egységek szintjén az üzleti, valamint 
a sales és a marketing csapatok 
kommunikációjának hiánya rossz 

Emellett eddigi tapasztalataink azt 
mutatják, hogy az agilis egy olyan 
horderejű varázsigévé forrta ki magát, 
amelynek hallatán a nagyvállalatok 
ellenállhatatlan kényszert éreznek, hogy 
bevezessék akár olyan területeken is, 
amelyekre ez természetüknél fogva nem 
alkalmazható hatékonyan. Tapasztalatunk 
szerint az agilis keretrendszernek 
elvitathatatlan érdemei vannak, de sok 
esetben szükséges a rugalmas értelmezés 
a szervezet, a szervezeti egységek, 
csapatok, a munkavállalók kultúrája, 
személyiség jegyei alapján. 

Szervezeti egységek

Mi a kulcsa egy marketing automatizációs eszköz sikeres 
implementációjának?

Oracle: Talán a legfontosabb - mielőtt bármibe is fognánk - , hogy a lehető 
legjobban feltérképezzük a “customer journey”-t, azaz azt az utat, amit egy 
ügyfél a vállalatunkkal való érintkezés során bejár. Enélkül szinte lehetetlen 
például meghatározni azokat a releváns csatornákat, amelyeket a jövőben 
használni akarunk. Ezt követően lehet meghatározni a céloka, és felállítani 
egy világos KPI-rendszert, amit az összes érintett területnek (marketing, 
értékesítés, IT, stb.) jóvá kell hagynia. Fontos, hogy az üzleti célok vezéreljék 
a folyamatot, és egyértelmű legyen a teljes implementációs folyamat minden 
érintett számára, beleértve az esetleges jövőbeni, követő projekteket. 

Adaptivitás, kultúraváltás

A következtetés, amely szerint nincs 
megfelelő mennyiségű és minőségű 
humánerőforrás, valamint a jelenlegi 
szervezet nem biztosít megfelelő keretet 
a kampányok lebonyolításához sok 
esetben visszavezethető a jelenlegi 
munkaerő alkalmazkodási képességének 
hiányára, a szervezeti kultúraváltás 
nehézkességére. 

A munkavállalók hozzászoktak egy 
“jól bevált” munkamenethez, egy napi 
rutinhoz, a régi berögződésekhez, 
amelyekhez akkor is ragaszkodnak,  
ha azok nem is megfelelően hatékonyak, 
sőt kifejezetten kényelmetlenek. 
Alapvetően tartanak a változástól, 
amelynek egyik jogos indoka lehet 
például egy korábbi nem megfelelően 
átgondolt vezetői döntés nyomán 
kierőszakolt változás tapasztalata.  
Ha pedig mégis belevágnak a változásba 
egy jobb működés reményében, akkor 

Adaptivitás, kultúraváltás

jellemzően az első akadálynál, vagy 
kudarcnál feladják, így nem érvényesülhet 
a türelem rózsát terem elve.

Természetesen előfordulhat az is, hogy 
nem mindenkiben van meg a hajlandóság 
megtanulni az új folyamatot, technológiát, 
mert nincsen meg a kellő motiváció. 
Illetve néhány esetben felmerült, hogy bár 
a törekvés megvan lokálisan, de csoport 
szinten nem hallgatják meg  
a helyi igényeket.

Insourcing

Tendencia továbbá a már említett 
elfordulás az ügynökségektől, vagyis 
a törekvés, hogy minél több feladatot 
szeretnének házon belül tudni. Okokként 
a költségek csökkentését, az agilisabb 
munkafolyamatokat, a növekvő 
átláthatóságot, a kampány optimalizálást, 
a nagyobb kontrollt, az ügynökségek 
kapcsolattartóinak és munkavállalóinak 
fluktuációját, így az állandó ismételt 
összeszokás kérdését, illetve az “ezt mi 

minősége  felesleges feszültséghez, 
félreértésekhez vezethet pedig ezen 
csapatok kooperációja kulcsfontosságú a 
vállalatok szempontjából.

Még egyet beljebb lépve azt láthatjuk, 
hogy a napi szintű működéshez szükséges 
alapkompetenciák sokszor hiányoznak. 
Ezen tudunk enyhíteni képzésekkel, 
optimalizált folyamatmenedzsmenttel, 
megfelelő szervezeti egységek 
létrehozásával, tanácsadók, ügynökségek 
igénybe vételével.

Egy cég életében ez egyszersmind kiváló alkalom arra, hogy a korábban 
különböző rendszerekben, silószerűen tárolt adatokat egységesítsék és 
megtisztítsák, hiszen mindennek a kulcsa a megfelelő mennyiségű és 
minűségű adat, amit a potenciális és meglévő ügyfeleinkről a kampányok 
során hasznosítani tudunk. A sikeres bevezetés másik fontos feltétele, hogy 
az implementáció során - illetve azt követően folyamatosan - nagy hangsúlyt 
fektessünk az újra definiált  folyamatokban résztevevő csapatok, kollegák 
megfelelő felkészítésére, képzésére.
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Tanulmányunk ebben a blokkban 
vizsgálja a jogi, illetve compliance 
vonatkozású kérdéseket is. A témában 
pedig kiemelt kérdés mind a mai 
napig a GDPR gyakorlati alkalmazása 
és az ahhoz kapcsolódó speciális 
kérdésekben meglévő bizonytalanság. 
Sajnos ez sok esetben jelent blocker-t 
a kampányfolyamatok automatizációja 
kapcsán, mivel a joggyakorlat nem 
kiforrott, a lehetséges bírság mértéke 
viszont akár 20 millió euróra is rúghat, 
így a legtöbb vállalat inkább az óvatos 
megközelítést választja, amely viszont 
a kampányok szempontjából nem segíti 
elő a hatékonyságnövelést. Kifejezetten 
érezhető ez a kötöttség a Htp. hatálya alá 
tartozó pénzügyi szervezetek kapcsán, 
ahol a banktitokra vonatkozó szabályok 
súlyosan nehezítik az adminisztrációt és 
így a marketing tevékenységet.

A marketing automatizációban 
(is) rendkívül fontos kérdés a jogi 
megfelelőség képessége. Azt tapasztaljuk, 
hogy a GDPR-nak való megfelelés 
jelentős lassulást okozott nem csak  
a nem azonosított, de  a saját, azonosított 
ügyfelek felé történő digitális marketing-
kommunikáció területén is

A szabályozás ugyan megvan és 
elméletben lehetőséget is ad az 
ügyféladatok gyűjtésére, az ahhoz 
szükséges képesség még sok esetben 
hiányzik. Kiemelten fontos lenne  
a hozzájárulások minden csatornán 
történő egységesítése és visszavezetése 
az ügyfélprofilokba, hisz ez adja meg 

Jog & Compliance

T-tudású marketingszakember

a választ a vállalatoknak arra, hogy 
mely adatok tárolhatók és melyek 
alapján lehetséges adott ügyfél számára 
kommunikálni. Sajnos ezen képesség  
az adott válaszok alapján szinte teljesen 
hiányzik a piacról. Cookie consent-ek 
vannak, offline is gyűlnek hozzájárulások, 
de a meglévő ügyfelek nyilatkoztatása 
nehézkes, ami hatalmas gátat képez a már 
meglévő adatok felhasználása előtt. 

Tanácsadóként azt szoktuk javasolni, 
hogy minden transzformációs projekt 
kezdődjön azzal, hogy világosan megértjük 
saját belső folyamatainkat és igényeinket, 
csak utána kezdjünk konkrét elemeket 
tervezni. Ha marketing automatizációval 
kapcsolatos transzformációról van szó, 
akkor kritikus pontnak tartjuk, hogy ezen 
első lépés mellett a nulladik pillanattól 
kezdjük el tervezni a hozzájárulások 
gyűjtésének, tárolásának és real time 
hozzáférhetőségének képességének 
kiépítését. 

A téma fontosságát jól mutatja,  
hogy a jogszabályi környezet, illetve a 
humánerőforrás problémák jelentik a 
belső folyamatok nehézsége mellett a 
legjelentősebb akadályt  
a kampányfolyamatok terén.

is meg tudjuk csinálni, akár még jobban 
is” mentalitást lehetne említeni. Viszont 
az insourcing akadálya, hogy nehéz 
megfelelő szakembert találni, így még 
a know-how sincs meg, valamint nem 
mindig áll rendelkezésre a technológia, 
illetve nehezen születik meg a döntés  
az átállásról. 

T-tudású marketingesek

A fent említett két megállapítás vezet el a 
harmadik következtetésünkhöz, miszerint 
szükség van egy új típusú marketingesre, 
aki nem csak a kreatív, de a technikai, 
analitikai megközelítést is azonos szinten 
tudja biztosítani. Valaki, aki látja a big 
picture-t és ha szükséges egy személyben 

Általános ismeretek

Marketing alaptudás

Specializáció

Eredeti: Brian Balflour * Csak példa, minden szakértőnek  
   másban lehet mélysége
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e2e képes lefedni a kampányokhoz 
kötődő feladatokat. 

Megfelelő ismeretekkel és 
tapasztalatokkal rendelkezik 
az adatbányászat, az adatelemzés  
vagy éppen a mérés területén.  
Jártas a customer journey mapping  
és az online felületek UX/UI designjának 
világában, de nem retten meg, ha PPC 
hirdetések kezelésről, SCRUM iteratívról, 
vagy sprint alapú, agilis munkavégzésről 
hall.

A széles tudású generalista és a mély 
tudású specialista helyett a T-tudású 
marketing szakember szükséges.
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8.3 Legfontosabb tapasztalatok

A jelenlegi magyar piaci viszonyok elemzését megnehezíti,  
hogy több cég esetében is nagyobb volumenű szervezeti 
átalakítások zajlanak.

1

A vállalati kultúraváltás ne csak egy jelige legyen, hanem belső 
meggyőződés is egyben.

2

Kifejezetten erős tendenciát mutat a mai magyar miacon  
az insourcing irányú probálkozások sora.

3

A T tudású marketing szakemberek iránti kereslet határozottan 
megnövekedett.

4

A MA eszközök adta számtalan lehetőséget, némiképp csorbítják 
a jelenlegi jogszabályi környezetre vonatkozó egyértelmű 
gyakorlat hiánya. 

5

9.1 Általános 
kitekintés

9.2 Válaszok 
elemzése

9.3 Legfontosabb 
tapasztalatok

9.0 CÉLZÁS

8.2 Válaszok elemzése

A diagramok tanulsága alapján  
a humánerőforrás problémák, illetve  
a keretrendszer megfelelősége kevésbé 
jelent problémát B2B cégek esetén. 

Ezzel szemben amíg az FMCG 
szektorban a megfelelő humánerőforrás 
rendelkezésre állása, addig a telcoban  
a keretrendszer okoz jelentősebb gondot. 
A pénzügyi szektorban mindkettő 
azonnali kezelést igénylő probléma.

Megfelelő mennyiségű 
humánerőforrás áll 

rendelkezésre  
a kampányfolyamatok 

lebonyolításához

7,00

5,00

3,00

6,00

4,00

2,00

1,00
A jelenlegi szervezeti felépítés 

megfelelő keretrendszert 
biztosít az optimálisan 

működő kampányfolyamatok 
kialakítására

Avg



5150 Körkép – marketing automatizáció itthon Körkép – marketing automatizáció itthon9.0 Célzás9.0 Célzás

A pontos célzás képessége talán az egyik 
legösszetettebb témakör a marketing 
automatizáció bevezetéséhez szükséges 
területek közül. Ennek oka, hogy ahhoz, 
hogy hatékonyan tudjunk célozni, éppúgy 
szükség van a technikai alapfeltételek 
megteremtésére (megfelelő rendszer, 
megfelelő minőségű adatok, stb.), 
mint a vállalaton belüli folyamatok 
optimalizálására és a közösen elfogadott 
mérőszámok megteremtésére. 

A klasszikus 3 pillér összetevőinek jelentése 
vállalatonként változik

Jól célzott kommunikáció alatt a klasszikus 
marketingkommunikációban azt értjük, 
hogy a megfelelő személyt a megfelelő 
üzenettel a megfelelő időben és csatornán 
érjük el. Ahhoz, hogy a prezentációból 
valóság váljon, egy rendkívül hatékony 
gépezet minden fogaskerekének pontosan 
kell működnie a háttérben. Rendelkezésre 
álló erőforrások függvényében fontos 

9.1 Általános kitekintés

tudatosan kezelni azt, hogy a pontos 
célzás minden esetben konkrét személyre 
szabottságot jelent-e.  
Ez minden vállalatban céltól függően 
egyénileg definiálandó, hisz nem biztos, 
hogy megéri a mikroszegmentálást a 
végletekig, azaz ügyfél szintre finomítani, 
ha az az optimálisan erre fordítandó 
erőforrások többszörösét kívánja meg  
a rendszer technikai bevezetése és az új 
folyamatok fenntartása szemszögéből 
egyaránt.

Az ügyfélutak fázisolása és az interakciók 
csoportosítása sokat segít a tervezésnél 

A személyre szabottság mellett  
a hatékony célzás mechanizmusa teljes 
ügyfélutakat vesz figyelembe, illetve  
a viselkedési, demográfiai és tranzakciós 
adatok egy optimális elegyét használja fel 
arra, hogy a személy/szegmens számára 
minél pontosabb üzenetet közvetítsen. 

Milyen esetekben a legrelevánsabb ügyfeleiteknél a Marketing Cloud prediktív 
modellező képessége?

SAP: A megfelelő üzleti döntések meghozatala és a költségek kontrollja  
a marketing- és kampánymenedzsment területen is sok esetben kihívást jelent 
a vállalatok számára. A SAP CX Suite-ba (ill. annak részeként a SAP Marketing 
Cloud-ba), valamint az ezt kiegészítő, SAP- vagy partner bővítményekbe  
és alkalmazásokba beépített (AI/ML) prediktív képességeknek köszönhetően  
a vállalatok egyszerűen megoldást találhatnak ezen kihívásokra. 

Az intelligens, prediktív funkciók segítenek a jövőbeli tendenciákra vonatkozó 
üzleti kérdések megválaszolásában. A rendszerben üzleti felhasználók számára 
készített intuitív, step-by-step guide-ok segítik az prediktív funkciók használatát, 
modellek készítését és futtatását.

Sokan nem szeretnénk több postai  
levelet kapni

A hatékony célzás mátrixa és folyamata 
már így is összetett, de a csatorna 
megválasztásával még tovább kell 
árnyalnunk a képet. Szegmensek 
függvényében érdemes meghatározni 
elsődleges és másodlagos csatornákat attól 
függően, hogy a célcsoport az életút milyen 
fázisában tartózkodik. Meghatározhatunk 
például szegmenseket digitális affinitás 
alapján, aztán hozzájuk rendelhetjük, 
hogy mely fázisban mely csatornák 
preferálandók a kommunikációban. Például: 
Digitális bennszülöttek szegmens, care fázis 
elsődleges csatorna a mobil applikáció, 
másodlagos az email, végszükség esetén 
pedig a telefonhívás használandó.  
Ha ezt a mátrixot felépítjük, jelentősen 
előrelépünk a pontos célzás felé. 

Az ügyfélút is sokféleképpen értelmezhető, érdemes őket több szinten definiálni: 

LEGFELSŐ SZINT

A klasszikus modell elég egyszerű és könnyen értelmezhető majdnem minden 
termékre vagy szolgáltatásra: awareness, consideration, care, x-sell / upsell, renewal.

ELSŐ MÉLYSÉGI SZINT

Céltól és csatornától függően, adatokat alapul véve szükséges meghatározni 
az üzletileg értékes ügyfélutakat például: érdeklődő böngészés regisztrációval, 
elhagyott kosár, bolti érdeklődés megadott email címmel, stb. Ezek száma bármennyi 
lehet, fontos, hogy feldogozásukra legyen megfelelő technológia és erőforrás, hisz 
ezek képzik majd a kontextust a célzáskor.

MÁSODIK MÉLYSÉGI SZINT

Az utolsó elem az ügyfél-életesemények figyelembevétele, mely a célcsoportok 
életét és élethelyzeteit vizsgálja (gyermekvállalás, lakáscsere, extrém sport, stb.). 

Fontos, hogy a csatornastratégiát és  
az élethelyzeteket definiáló ügyfélutakat 
ne hipotézisekre építsük, még ha azokon 
is indulunk el, mindenképpen kutassunk 
és igazoljuk vissza őket.

Látható, hogy a pontos célzás képessége 
egy összetett képlet, manuálisan nehezen 
végrehajtható. A hatékony működéshez 
szükség van egy olyan rendszerre, 
mely egyszerre képes adott esetben 
aktivitásokat mérni, adatokat tárolni  
és összefésülni, azok alapján akciót 
tervezni és végre is hajtani azt. 
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E tanulmány kutatási fázisában 
megkérdezettek között van olyan 
multinacionális vállalat, mely az 
automatizációt csak a vásárolt 
médiafelületeken alkalmazza retargeting 
formában, van aki saját rendszert épít, 
hogy az azonosított felhasználóit minél 
hatékonyabban érje el és van, aki SaaS 
formában vásárolja a szolgáltatást. 

A beszélgetések alapján egyértelmű, 
hogy a technikai és kulturális átállás 
nehéz, lassú folyamat. Projektjeinkben 
szerzett tapasztalataink és a lefolytatott 
beszélgetések alapján a felelős 
menedzserekben a lelkesedés megvan, 

9.2 Válaszok elemzése

Célzás
Avg

Kontextus alapú üzenetek

7

5

3

6

4

2

1

Csatorna specifikumok 
figyelembe vétele

Termék stratégia 
szoros kapcsolódásban 

ügyfélutakhoz

Személyre szabott üzenetek

a stratégiai elemek kidolgozásában 
könnyen születik konszenzus, a marketing 
automatizáció kialakítása jellemzően a jogi 
és technikai elemeknél ütközik először 
komolyabb akadályokba. 

Bíztató képet mutató és emellett 
legmagasabb átlag pontszámmal 
rendelkező részterület a csatorna-
specifikumok figyelembevétele a célzás 
során, amelyre a megkérdezettek 
egyharmada maximumhoz közeli 
pontszámot adott és csupán egy olyan 
válaszadó volt, aki 50%-os érték alatt 
értékelte saját teljesítményét. 

Üzeneteink személyre szabottak

9

8

7

6

5

4

3

2

1

VÁLASZOK SZÁMA
ADOTT ÉRTÉKBEN ROSSZ ÁTLAGOS JÓ KIEMELKEDŐEN JÓ

A marketing automatizációs rendszerek 
egyik leginkább értékelt képessége, hogy 
felhasználó szinten képesek személyre 
szabni a kommunikációt és teszik ezt úgy, 
hogy a vállalat szinte minden adatforrását 
képesek feldolgozni. Ma a kommunikáció 
személyre szabása a megkérdezettek 
számára nagyrészt jövőbeni terv, egyelőre 
inkább az alkalmankénti kutatásokra 
épülve meghatározott szegmensek alapján 
történő üzenetalkotás a jellemző. Itt tehát 
a válaszadók ⅓-a átlagosra értékelte saját 
képességeit és csupán ⅕-ük állította, hogy 
minden üzenete személyre szabott. 

Az üzenetek aktualitásával és 
relevanciájával kapcsolatos eredmények 
alapján a megkérdezett vállalatok 
teljesítménye átlagos. A válaszadók 2/3-

a átlagos, vagy átlag alatti pontszámot 
adott magának és csak a vállalatok 1/5-
e gondolta úgy, hogy ezen a területen 
kiemelkedő a teljesítményük. Érdekes, 
hogy a pénzügyi szolgáltatók itt inkább az 
átlagra vagy az alá kerültek.

A tapasztalat az, hogy az ügyfélutak 
feltárása sok értékes felismerésre 
juttatja a vállalatokat. Ha elég befogadó 
és agilis a környezet, akkor ezen 
kutatások eredményei visszahatnak 
a termékstratégia alakítására és a 
rising star és cash cow termékek vagy 
szolgáltatások szőnyegbombázás-szerű 
kommunikációja mellé a szegmenseknek 
megfelelően bekerülnek kisebb, de 
sűrűbben értékesíthető további termékek 
és szolgáltatások. Ezt kiválóan tudja 
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9.3 Legfontosabb tapasztalatok

Az automatizált pontos célzás képessége jelenleg nem jellemző, 
de kiemelten fontos témakör a marketingvezetők körében és a 
képesség megteremtése vagy megvásárlása konferenciákról lassan 
átkerül a roadmap-ekre.

1

A piac érti, hogy az automatizmusok megteremtése új 
belső folyamatokat szül, régieket pedig eltörölhet, készek a 
kultúraváltásra. 

2

támogatni egy automatizált rendszer, mely 
az adatokra épülve közel real time szabra 
személyre az üzeneteket.  
Az eredmények alapján jelenleg még 
nem igazán jellemző, hogy itt tartanának 
a megkérdezett vállalatok. Az adatokon 
alapuló ügyfélutakra támaszkodó 
termékstratégiával kapcsolatos kérdésre 

a válaszok átlagos vagy az alatti 
értékeket mutatnak, az FMCG szektor 
azonban kiemelkedik. Náluk, ha nem 
is automatizált a kommunikáció, de 
rengeteg kutatás folyik az ügyfelek 
megismerésének és élethelyzeteinek 
megismerésére. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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Köszönjük az interjúkban résztvevő vállalatoknak  
és képviselőiknek, hogy készségesen válaszoltak kérdéseinkre  
és betekintést engedtek működésükbe. 

Továbbá köszönjük a technológiai szolgáltatóknak meglátásaikat  
a témával kapcsolatban. 

SEGÍTHETÜNK? KERESS MINKET…

A Kihívások és megoldások: körkép a hazai marketing automatizációs helyzetről 
tanulmány, mint szellemi alkotás a Pattern Digital Consulting Zrt. tulajdona.

A Tanulmányhoz, mint szellemi alkotáshoz fűződő jogok vonatkozásában,  
az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) időben és tartalmában korlátlan 
felhasználási jogot szerez.

A Tanulmányban megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak 
valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség 
nélküli szervezet körülményeire. Cégünk ugyan törekszik pontos és időszerű 
információkat közölni, ennek ellenére nem vállal semmilyen (kifejezett vagy 
vélelmezett) felelősséget a közölt információk pontosságáért, teljességéért, jelenlegi 
vagy jövőbeli hatályosságáért, továbbá cégünk nem felelős az Önök vagy bármely 
harmadik fél által elszenvedett esetleges károkért vagy veszteségekért, amelyek  
a jelen kiadvány tartalmának bárminemű felhasználásából eredhetnek.

Kiadványunk kizárólag általános jellegű útmutatást tartalmaz, és nem minősül 
szakmai tanácsadásnak. A kiadványban foglalt információkra csak konkrét  
szakmai tanácsadás igénybevételét követően szabad támaszkodni.

A Tanulmány további átdolgozása, vagy arró való hivatkozás során minden 
vonatkozó anyagban forrásmegjelölésként fel kell tüntetni a Pattern Digital 
Consulting Zrt. és IVSZ megnevezést.

hello@pattern.huwww.pattern.hu +36 30 444 0276

http://www.pattern.hu
mailto:hello%40pattern.hu?subject=

