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Zrozumieć	  i	  wykorzystać	  

	  	  

ROPO	  oraz	  !ROPO	  
	  
	  



„Omnichannel	  to	  zdolność	  
organizacji	  do	  ciągłej	  zmiany”	  



TRENDY	  

proximity	  markeFng	  	  	  	  |	  	  	  	  omnichannel	  markeFng	  	  	  	  |	  	  	  	  markeFng	  automaFon	  
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Online Marketing 
Automation 



Online & Offline
Real Time Platform



Cele

•  generowanie i pozyskanie/przejęcie nowych leadów (lead generation)

•  automatyczne zwiększenie konwersji (lead nurturing)

•  zwiększenie sprzedaży poprzez nowe źródła przychodu

•  wykorzystanie nowych technologii (Beacon Technology, RFiD, WiFi) dla 

pozyskania nowych oraz poprawy obsługi klientów
•  integracja zasobów wiedzy o kliencie – real time

•  zwiększenie wartości koszyka

•  udrożnienie ścieżki zakupu

•  poprawa customer experience

•  automatyzacja i digitalizacja programu lojalnościowego



AKTUALNIE	  TESTOWANE	  
TECHNOLOGIE	  

NFC	  	  	  	  	  |	  	  	  	  RFID	  	  	  	  	  	  |	  	  	  	  	  BEACONS	  	  	  	  	  |	  	  	  	  WIFI	  	  	  	  |	  	  	  	  ULTRASOUND	  	  	  
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26 000 checked	  mobile	  scenarios	  / 100 venues !



mobile	  conversion	  /	  mobile	  markeFng	  automaFon!



Omnichannel	  behavioral	  engine	  



Push	  noFficaFons	  (In-‐app	  noLficaLons	  &	  In-‐app	  content	  serving	  with	  segmentaLon)	  



approx.	  50	  000	  events	  generate	  per	  user	  each	  day	  



Ok.	  50	  000	  events	  generate	  per	  user	  each	  day	  weather	  condiLons	  are	  important	  



800	  000	  shoes	  /	  availability	  noLficaLons	  /	  loyalty	  programs	  /	  transacLons	  /	  since	  2012	  













Trochę	  rezultatów	  

•  350%	  wzrost	  grupy	  lojalnych	  (aktywnych)	  klientów	  w	  ciągu	  16	  miesięcy	  
	  
•  retencja	  nowych	  mobilnych	  kanałów	  dostępów	  do	  klienta:	  push	  via	  beacon:	  

CTR	  -‐	  85%,	  retenLon	  rate:	  98,5%	  

•  4-‐krotnie	  wyższy	  poziom	  zaangażowania	  (czas	  w	  aplikacji)	  klienta	  w	  mobile	  niż	  
w	  web	  

•  poprawa	  jakości	  obsługi	  klienta	  (dostępność	  produktów)	  -‐	  skrócenie	  czasu	  
obsługi	  o	  300%	  	  

•  kampanie	  e-‐mail	  markeLngowe	  (40%	  CTR	  /	  80%	  OpenRate)	  



hello@grupahexa.pl	  


