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Online pārdošanas pieaugums

Omni-channel contact center 

Attīstījās vizuālā un balss 
meklēšana

Apmaksas iespēju pieaugums 

Iepirkšanās sociālajos tīklos 
un no mobilajām ierīcēm

Тirgus trendi 2019

Personalizācija

Papildinātā realitāte

Lietotāju kontents

Vienkāršotas pasūtījumu 
mājas lapas

Klientu piesaistīšanas

izmaksu pieaugums



WEB

Telefons

Pasūtījuma 
apstiprinājums

Apmaksa

Pasūtījums pie 
piegādātāja

Klientu plūsma



Zudumi var būt jebkur



Procesi mēdz būt dažādi



Izmēram





Sāciet kontrolēt
komunikāciju ar

klientiem

Noteikums №1



Zvani, vēstules, čats no soc. 
tīkliem, čats no mājas lapas 
nonāk CRM

CRM nodod klientu 

pieteikumus uz apstrādi 
pārdevējiem

CRM pati ievieto 

informāciju par darbu ar 
klientu



pārdevējiem nav jāievieto 
informācija ar rokām

kontaktu datubāze pieaug 
automātiski

neviens klientu pieteikums 

nepazudīs

pārdevēji operatīvi reaģē uz 
pieteikumiem



Izveidojiet

mājaslapu kopā
ar CRM

Noteikums №2



Mūsdienu mājas lapas galvenais uzdevums –
atvest jaunus klientus



Visi klientu

noturēšanas
instrumenti

CRM formas

Online čats

Telefona zvans

Klientu pietiekumi automātiski
nonāk CRM un tiek nodoti

pārdevējiem apstrādei

ir iebūvēti mājas lapā



Mājas lapa kā
daļa no CRM

Visi pietiekumi no mājas lapas 
uz reizi kļūst par kontaktiem

un darījumiem

Vienkāršs mājas lapas 
konstruktors 

Draudzīgs ar mobilo telefonu Bezmaksas hostingsSEO optimizācija

Jābūt:
online čats

telefona zvans
CRM – forma



Izmantojot CRM jūs pilnībā kontrolējat darbu ar 
klientiem.

Ko darīt tālāk? 



Sekojiet
CRM ieteikumiem

Noteikums №3



iedomājaties pārdošanas vadību bez 

atskaitēm un pastāvīgām pārbaudēm



CRM skaitītāji

Tie pasaka priekšā:

- visus šodienas darbus

- iekavētos darbus

- darījumus bez darba

Nav jāmācās strādāt,
vienkārši sekojiet 
skaitītājiem



Galvenais skaitītāju noteikums, 
nedrīkst būt nekādu skaitītāju! 



Automatizējiet
pārdošanu

Noteikums №4



CRM visu diennakti seko līdzi 
visiem komunikācijas 
kanāliem.

1

CRM automātiski fiksē 
klientu pieteikumus un 

kontaktus

2

Ja pārdevējs neatbild, CRM 
saglabās kontaktus un uzliks 
uzdevumu pārdevējam 
sazināties

3

😎



Kad klientu kontakti nonāk 
CRM…



Roboti darbiniekiem

Uzliks uzdevumu darbiniekam

Ieplānos tikšanos
Ieplānos zvanu

Uzliks uzdevumu uz kontroli

Nosūtīs SMS

Nomainīs atbildīgo
Nomainīs stadiju

Strādās dzīvajā lentā
Atgādinās
Izdzēsīs nevajadzīgus datus



Vienkārši iemāciet CRM  
pārdot

Savs pārdošanas scenārijs CRM pateiks priekšā, kas 

jādara un atgādinās
CRM shēma vadīs jūsu 
pārdevējus



Strādājiet ar

iekrāto
klientu datubāzi

Noteikums №5



Šodien klienti sagaida

- personalizētu attieksmi

- individuālus piedāvājumus un 
atlaides

- uzņēmumam jāzina, ko klients

sagaida



Atgādiniet 
klientiem par sevi

SMS kampaņas

E-mail kampaņas

Balss apzvans

Čati

Reklāma Google Ads

Reklāma Facebook

sagatavojiet personalizētus 
piedāvājumus



CRM mārketings
palīdz strādāt ar klientu datubāzi

Palieliniet lojalitātiPalielināt pārdošanas 
konversiju

Palieliniet atkārtoto 
pārdošanu

izsūtnes pa tēmām, kuri ne reizi 
nav pirkuši + reklāma

izsūtnes pa tēmām, kuri 30 
dienas nav pircis + reklāma

apsveikumi klientiem dzimšanas 
dienā + atlaide 



Automatizējiet
atkārtoto

pārdošanu

Noteikums №6



pārdodat klientiem 
jaunus produktus, 

pakalpojumus

Pabeidzāt darījumu? 
Ieplānojiet atkārtotu 
darījumu bitrix24 pēc 
noteikta laika.

1

CRM sagatavo atkārtotu 
darījumu un piedāvā 
sazināties ar klientu, uzsāk 
reklāmu.

2

CRM parādīs – cik jūs 
nopelnījāt pirmajā 
pārdošanā un cik otrajā 
pārdošanā.

3



Analizējiet efektīvākos
pārdošanas kanālus

Noteikums №7



Analītika CRM-formās

Aizpildītas formas 
pievienojās klientu 
apkalpošanas pieredzes 
ķēdē. 



Mārketinga ROI

Reklāmas kampaņu marķieri

Redzamas izmaksas

Ievadāms avots

Reklāmas atmaksāšanās
CRM rēķina reklāmas izdevumu efektivitāti





Jautājumi? 

Jānis Strumpmanis

http://bitrix24.eu/

