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Szakmai szervezeteink:
Európai Direkt Marketing Szövetség
Direkt Marketing Szövetség
InterDirect Network

Ügyfélszolgálati központunk
szolgáltatásai:
n

Idôpont egyeztetés

n

Ügyfélszolgálat

n

Adattisztítás

n

Adatbázis tervezés

n

Adatrögzítés

n

Adatbázis kezelés

n

E-mail és SMS szolgáltatások

n

Helpdesk/Infóvonal

n

Lead generálás

n

Adatbérlés

n

Címlista szârés

n

Hâségprogramok

n

Profilozás

n

Kapcsolati marketing

n

Válaszösztönzô kampányok

Azzal foglalkozunk, amihez a legjobban értünk: adatbázis alapú, határokon átívelô
kommunikációs kampányainkkal segítjük Önt abban, hogy minél értékesebb és tartósabb
ügyfélkapcsolatokra tegyen szert.

n 	Telefonos kutatás
n 	Telefonos értékesítés
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Egyenes út a sikerhez közép-kelet
európában
n
n

Albánia n Bosznia-Hercegovina n Bulgária n Csehország n Észtország n Horvátország n Koszovó n Lengyelország n Lettország
Litvánia n Magyarország n Makedónia n Oroszország n Románia n Szerbia n Szlovákia n Szlovénia n Törökország
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to maximise
MARKETING
the value
SEGÍTSÉGÉVEL
of your NÖVELJÜK
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through
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magunkról
Minél inkább megérti vásárlóit, annál többet tehet értük – és ôk annál magasabb bevételhez
juttatják.
Ügyfeleink:

A Linea Directa Communications elsôdleges célja, hogy a legtöbbet hozza ki ügyfélkapcsolataiból,

ACI Global

legyen szó régi, új, vagy akár potenciális ügyfelérôl. Hatásos beszélgetéseinknek köszönhetôen

Citibank

emelkednek értékesítési eredményei, javulnak ügyfélkapcsolatai, hâségesebbek lesznek vevôi és

Cetelem

újra Öntôl vásárolnak.

UniCreditBank

Minden egyes csatorna használatakor szem elôtt tartjuk, hogy ügyfelei értékét maximálisra emel-

IBM

jük – legyen szó tévérôl, online kommunikációról, postai levelezésrôl vagy épp telefonhívásról.

EMC2
Xerox

CÉGINFORMÁCIÓ

Citrix

• Közép-Kelet Európa vezetô direktmarketing hálózata, helyi ügyfélkapcsolati központokkal.

Topshop

• Fô szolgáltatások: call center, adatbázis-készítés és -kezelés, hâségprogramok

Kosmodisk

• A Studio Moderna csoport tagja, szlovén központtal (Ljubljana)

Dormeo

• 19 közép-kelet európai országban több mint 700 alkalmazottunk juttatja versenyelônyhöz vál-

Drogerie Markt

lalkozását:

L’ORÉAL

- minden vásárlót saját anyanyelvén érünk el

Procter & Gamble

- a problémák gyorsabb felismerése és megoldása az információk és ötletek folyamatos cse-

Unilever

		 réjének köszönhetôen

Reader’s Digest

- kampányok központi tervezése és párhuzamos futtatása több országban

Editions Atlas

- gyorsabb kampánykezdés az egységes tartalmak és értékelési rendszerek következtében

Provea
Shell
Remark
Ursa
Kia Motors
Audi
Honda
Sava Tires
INSS/Synovate

• Elismert ügyfelek különbözô területekrôl: informatika, bank, biztosító, autóipar, kiskereskedelem, FMCG.

IGEN AZ OUTSOURCINGRA!

Learn

DIREKT MARKETING SZOLGÁLTATÁSAINK
• A piaci szereplôk házon belül többnyire nem rendelkeznek a szükséges erôforrásokkal (idô,
ember, költségvetés).

ESETTANULMÁNY

TOPSHOP

- Az alkalmazottak számának növelése és csökkentése pénzügyi és munkajogi korlátokba
		 ütközhet.

elektronikus kiskereskedô
Az eredeti feladat:

- Speciális részmunkaidôs feladatok nem végezhetôk hatékonyan teljes munkaidôben.

A hirdetési kampányok (telefon,
nyomtatott sajtó, internet) során

- A meglévô technikai adottságok gyakran nem kielégítôek.

keletkezô megrendelések kezelése.

• Egyes tevékenységek kiszervezése versenyelônyt jelent.

A Linea Directa hozzáadott értéke:

- Költségmegtakarítás.

Agresszív keresztértékesítési kam-

- Rugalmasság: a megfelelô embert a megfelelô feladatra.

pányoknak köszönhetôen több mint

- Elérhetôség nagyobb földrajzi területen.

30%-os extra eladás (minden hónapban), amely jelentôs és folyamatos

- Gyorsabb és biztosabb megtérülés.
- Lehetôvé teszi, hogy a fô üzleti tevékenységére összpontosítson.

üzleti növekedést tesz lehetôvé.

A LINEA DIRECTA 2008-AS NEMZETKÖZI DIREKT MARKETING KUTATÁSÁNAK TANULSÁGAI:
• A DM még mindig rejt magában kiaknázatlan lehetôségeket.
• A legtöbb cég megelégszik egy-két kommunikációs csatorna használatával.
• A DM költségvetés messze elmarad a tömegkommunikációs költések mögött.
• Az ügyfélszolgálati központok elterjedtsége még mindig alacsony a régióban.
• Egyelôre korlátozott az operatív DM feladatok (adatbázis menedzsment, kommunikáció az ügyfelekkel)
kiszervezése.
• A külsô adatbázisok használata szinte ismeretlen jelenség.
- A legtöbb DM szakember csekély mennyiségâ adattal dolgozik.

JÓ TUDNI
8 tipp tevékenységek hatékony kiszervezéséhez
Hogyan ellenôrizhetjük partnerünk teljesítményét:
• Ha partnere átlátja az Ön üzleti modelljét, a felelôsségben is tud és akar 		

osztozni!
• Írjon részletes briefet arról, hogy mit és mikorra kell teljesíteni.
• Fogalmazza meg a riportolással és az elvárt szolgáltatási szinttel kapcsolatos speciális követelményeket.
• Foglalja írásba kommunikációs elvárásait (ki kivel találkozik, hogyan
és milyen gyakran).
• Határozza meg a teljesítmény mérésére használt alapvetô mutatókat.
• Ügyeljen a személyes adatok védelmére is.
• Állapodjon meg a bizalmas információkról és a titoktartási szerzôdésrôl.
• A tevékenység teljes kiszervezése elôtt futtasson egy tesztkampányt.
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call center
ALAPVETô SZOLGÁLTATÁSOK
• Beérkezô megrendelések felvétele
ESETTANULMÁNY

Editions ATLAS

•

Infóvonal/Helpdesk

gyâjthetô album kiadó

Termékekkel, szolgáltatásokkal vagy promócióval kapcsolatos kérdések megválaszolása.

Az eredeti feladat:

•

Adatbázis karbantartása kimenô telefonhívásokkal

A hirdetésekbôl kivágott és visza-

•

Bejövô ügyfélszolgálat

küldött kuponos megrendelôlapok
feldolgozása és telefonos ügyfél-

Vásárlás utáni visszajelzések és reklamációk kezelése (telefon, e-mail)

szolgálat nyújtása.
A Linea Directa hozzáadott értéke:

HOZZÁADOTT ÉRTÉKKEL RENDELKEZÔ SZOLGÁLTATÁSOK

Több mint 30.000 új elôfizetôt

• Kimenô telefonos értékesítés

generáltunk az elmúlt évben hideg-

• Kapcsolati marketing

hívásos értékesítéssel.

• Piackutatás és profilozás
NEARSHORING
Nyelvi sokszínâségünk lehetôvé teszi, hogy a közép-kelet európai nyelvek mellett nyugat-európai,
így olasz, francia és német nyelvâ call center szolgáltatásokat is ellássunk.

jó tudni
Regionális call centerek azonos minôségâ szolgáltatásokkal
• Képzett Front Office operátoraink kerülnek közvetlen kapcso-

latba ügyfeleivel.
• A beszélgetésekbôl értékes információkat és visszajelzéseket 		

gyâjtünk. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy
folyamatosan tökéletesítsük operátoraink munkáját.
• A lehetô leghatékonyabb munkavégzés érdekében valós idejâ

ellenôrzést támogató technológiát használunk.
• A híváskezeléshez és az adatfeldolgozáshoz IVR, CTI és SMS

szerver platformok egyaránt rendelkezésünkre állnak.
• Az adattárolást és az adatfeldolgozást személyre szabott

CRM rendszer (CatPro) támogatja.

Learn
Telefonos értékesítés
• Call centerünkben minden adott a sikeres értékesítéshez
- A legjobb beszélgetések (hatásos felvezetô szöveg, kifogáskezelés és lezárás).

esettanulmáy

Cetelem Slovensko

- Motivált és elkötelezett operátorok.

pénzügyi szolgáltató vállalat

- Ügyfeleink termékeinek és szolgáltatásainak keresztértékesítése.

Az eredeti feladat:

Ügyfeleink megbízásából egyaránt dolgozunk különbözô b2c és b2b adatbázisokkal, amelyeket

Hitelinformációs vonal mâködtetése
és a különbözô hirdetések által

gyakran mi magunk szerzünk be.

generált érdeklôdések több mint
90%-ának megválaszolása.

Kapcsolatmarketing

A Linea Directa hozzáadott értéke:

• Partner program szolgáltatásaink segítik a b2b ügyfélkörrel rendelkezô vállalkozásokat,

Az érdeklôdôk több mint fele kérelmezte az ajánlott hitelt.

hogy hatékonyabban kommunikáljanak partnereikkel.
- Partnerek listázása és feltérképezése (profilozás/lead minôsítés).
- Partner Információs Központ.
- Partner programok (potenciális üzletfelek megnyerése, kapcsolat fejlesztése).
- Idôpont egyeztetés, regisztráció rendezvényekre.
PIACKUTATÁS
• Call centerünk teljeskörâen felkészült telefonos lekérdezések, közvéleménykutatások és
vásárlói elégedettség mérések szakszerâ végrehajtására is.
• A b2b szegmensben tevékenykedô ügyfeleinket speciális profilozó szolgáltatásokkal segítjük jövôbeli partnereik

Jó tudni

megtalálásában.

Együttmâködési kihívás
•	Partnerek és gyártók között jellemzôen nagyon összetett a kapcsolat.

Célok, elvárások és követelmények komplexitása jellemzi ezt az
együttmâködést, mégpedig a piaci részesedés növelése, valamint az
üzleti siker érdekében.
• A gyártók felelôsek a márkázásért, a partnerektôl pedig elvárják, hogy

eladják a termék által nyújtott megoldási lehetôségeket.
• A gyártó és partnerei egyaránt a piaci részesedés, valamint a bevé-

telek növelésében érdekeltek.
• A partnereknél gyakran nem állnak rendelkezésre a marketing 		

tevékenységekhez szükséges emberi- és pénzügyi erôforrások, a
gyártó pedig hajlamos megelégedni néhány alapvetô háttérfunkció
biztosításával, mint például engedményekkel vagy egy együttmâködô
ügynökség kiválasztásával.
• A megfelelô partnerek felkutatásához és a kapcsolatok elmélyítésé-

hez különbözô erôforrások, idô és pénz szükségesek.
• A kapcsolat ápolásához a gyártó alakítson ki üzleti szempontból is

vonzó és elônyös partner programot.
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Adatlaboratórium szolgáltatások
Központi adatcsoportunk célja, hogy megtalálja az Ön számára szükséges minôségi ügyféladatokat,
hogy pontos és teljes képet kaphasson ügyfeleirôl.
esettanulmány

Xerox

ADMINISZTRÁCIÓ

Irodagép gyártó

Alapszintâ szolgáltatások, mint az adatrögzítés és a b2b vagy b2c adatfeldolgozás.

Az eredeti feladat:
Olyan Információs Központ létrehozása, amely termékinformációk-

ADATTISZTÍTÁS

kal látja el a viszonteladókat.

Kiszârjük és megszüntetjük a lista érvénytelen, illetve többszörösen elôforduló címeit.

A Linea Directa hozzáadott értéke:
Az Információs Központot aktív
marketing szolgáltatói egységgé
alakítottuk. Partner programokon
és lead generáló kampányokon

SZELEKCIÓ
Saját üzleti adatbázist hoztunk létre a közép-kelet európai régió vállalkozásairól, amelyet rendszeresen frissítünk.

egyaránt dolgozunk.

SZEGMENTÁLÁS
A legértékesebb adatok beazonosítására kifejlesztettünk egy adatbázis-elemzô eszközt.
Olyan statisztikai programokkal dolgozunk, amelyek kialakítják az adatbázisban szereplô ügyfelek
profilját (szükséglet analízis, vásárló értékének elemzése).

jó tudni
A jól informált marketinges a jobb marketinges
A marketing intelligencia saját vásárlóink megismerésével kezdôdik
• Hogyan növelhetô a marketing intelligencia?
- Legyünk képesek egyértelmâen beazonosítani és megszólítani legjobb vásárlóin		
		 kat!
- Lépjünk kapcsolatba vásárlóinkkal és folyamatosan frissítsük a róluk szerzett 		
		 információinkat, hogy újra vásároljanak tôlünk és rájuk tudjuk szabni üzenetünket.
• Az adatok intelligens használata a direkt marketing lényege.
• A marketing intelligencia alapfeltétele az interaktív, adatbázison alapuló kommunikáció, amelynek célja a válasz ösztönzése.
• Az adatbázis meghatározza a kampány sikerét.

HÄSÉGPROGRAMOK

Learn

A sikeres marketing egyik kulcsa, hogy ügyfélmegtartó programokat alkalmazzunk. Programjaink
segítségével ügyfeleink kapcsolatban maradhatnak vásárlóikkal, mégpedig a legkülönbözôbb
esettanulmány

kommunikációs csatornák (online, telefon és hagyományos levél) útján.

Sava TIRES
gumiabroncs gyártó

Ezen programok legtöbbje törzsvásárlói klub formájában mâködik, ahol a tagok rendszeres ese-

Az eredeti feladat:

ményeken vehetnek részt, kedvezményeket és hâségpontokat szerezhetnek.

A kiskereskedelmi partnerek
számára kidolgozott hâségprogram
kialakítása és lebonyolítása

NAVIGATOR DIÁKPROGRAM

A Linea Directa hozzáadott értéke:

• Néhány közép-kelet európai országban évente mintacsomagokat osztunk az egyetemeken és fôiskolákon.

4 év alatt több mint 100 gumiabroncs

• A csomag számos vonzó ajánlatot és terméket tartalmaz (haj- és szépségápolási termékek, mobiltelefon, játék,

kereskedô csatlakozott a program-

sport, divat, élelmiszer, magazinok).

hoz. Nemcsak a viszonteladókkal

• Minden programból több mint 25.000 friss adathoz jutunk.

folytatott kommunikáció erôsödött,

• A diák adatbázis a fiatalok általános elérhetôségei mellett életstílusukkal és vásárlási szokásaikal kapcsolatos

de évrôl-évre nôtt az értékesítés és

információkat tartalmaz.

a piaci részesedés

• A marketingszakemberek személyre szabott interaktív kampányokkal (SMS, e-mail, telemarketing) érhetik el
fiatal célcsoportjukat.

Jó tudni
Ellenôrzôlista piacelemzéshez
• Mekkora a piaci potenciál?
• Milyen innovációs és termékbevezetési lehetôségek van-

nak?
• Milyen fogyasztói rétegek különböztethetôk meg?
• Melyek a kitöltendô piaci rések?
• Milyenek a fogyasztási trendek?
• Melyek a legfontosabb vásárlást befolyásoló körülmé-

nyek?
• Milyen a márkánk aktuális piaci pozíciója?
• Mennyire erôs a márkánk a versenytársakkal szemben?
• Mennyire hatékonyak a reklámkampányaink?
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