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MĀJASLAPAS 
APMEKLĒJUMA 
IZSEKOŠANA

• Identificē cilvēkus un uzņēmumus, kas apmeklē mājaslapu. Apmeklētāju dati tiek monitorēti un iespējams analizēt
apmeklētāju uzvedību

• Apvieno klientu datus no CRM un aktivitātēm sociālajos tīklos

• Apmeklējumu vēstures izsekošana:

• Datums un laiks
• Apmeklētie URL
• Pavadītais laiks katrā URL
• No kurienes apmeklētājs ienācis

• Anonīmo apmeklējumu datu analīze un kampaņu iespējas



MOBILĀS 
APLIKĀCIJAS 
DATI

• Pamata informācija - ierīce, operētājsistēmā un pēdējā atrašanās vieta

• Darbību vēsture

• Pārvietošanās dati – lokāciju vēsture

• Aplikācijā pavadītais laiks, tai skaitā – katrā apmeklētajā modulī



• Balstoties uz iepriekšējiem klienta transakcijas datiem, varam paredzēt nākošo pirkumu vai iespēju zaudēt klientu

• Klienta dzīvescikla vērtību, klienti ar potenciāli lielāku vērtību, lielāku pirkuma veiktspēju u.c. transakcijas datiem

• Analizē katra klienta vēlamo saziņas kanālu un laiku, papildus saglabājot segmentāciju par iespējamo nākošo pirkumu



• Uzvedības, transakcionālie un demogrāfiskie dati

• Visaptverošie dati par klienta profilu un visām notikušajām 

aktivitātēm

• Saraksts ar visām kampaņām un atribūtiem, kas attiecas uz klientu

• Pirkumu vēsture, mājaslapas apmeklējumi un saziņas vēsture

• Esošais klienta vērtības vērtējums un tā izaugsmes dinamika

• Saraksts ar segmentiem un vērtējumu, kuros atrodas klients

360o KLIENTA PROFILS



• Iespēja nosūtīt dinamisku e-pastu, kura saturs balstās katra klienta uzvedībā – retārgetings, 

pamestais grozs, īpašie piedāvājumi vai atlaides un piepārdošanas kampaņas

PERSONALIZĒTI E-PASTI

• Pilna satura personalizācija, balstoties no ievāktās 

informācijas par klientu

• Sūtītāja datu personalizācija katram kontaktam



• Automātiski pielāgo saturu katra mājaslapas apmeklētāja 

profilam

• Tā vietā, lai visiem rādītu vienu saturu - dinamisko baneru un 

personalizētu piedāvājumu ekspozīcija

• Personalizēti pop-upi un iznirstošie logi definētām apmeklētāju 

grupām

• Katra personalizētā elementa analītika efektivitātes mērīšanai

MĀJASLAPAS SATURA 
PERSONALIZĀCIJA



PRODUKTU REKOMENDĀCIJAS -

MŪSDIENĪGS RISINĀJUMS PILNVĒRTĪGAI UN 
PERSONALIZĒTAI PRODUKTU 
ATSPOGUĻOŠANAI
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