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Vânzări inteligente și instrumente
de marketing, motorul unei
creșteri rapide

Despre MiniCRM…
Startup înființat în 2009 cu peste 500 abonați în UE
Premiat pentru “Cea mai Bună Aplicație Business Internațională” ‘Best International
Business App’ și “Cea mai Bună Aplicație Business în Ungaria” ‘Best Business App in
Hungary’ de către Deutsche Telekom la ‘Business Wall of Fame 2014’
Câștigător al Festivalului de Marketing din Ungaria în 2015 la categoria Business
Soluție favorită a întreprinderilor mici și mijlocii, tech startups, francize și companii mari
Co-Fondator, CEO: Norbert Leskó, fost co-fondator și CEO Compari.ro, Árukereső.hu

www.minicrm.io

/ Leskó Norbert, CEO MiniCRM /
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Ce este MiniCRM?
MiniCRM te ajută să îți organizezi toate sarcinile, clienții, partenerii și să vezi istoricul lor complet într-un singur sistem. Îți permite să îți definești fluxul de lucru pe
care colegii tăi să îl urmeze în gestionarea noilor oportunități, clienți și probleme de
helpdesk. Integrarea cu emailul si calendarul salvează timp prețios fiecărui coleg.

Adună oportunități de pe pagina ta web direct în MiniCRM
Trimite emailuri personalizate fiecărei oportunități noi
Definește fluxul de lucru, atribuie sarcini automat reprez. de vânzări
Rapoarte de vânzare (oportunități noi, rata de închidere, sarcini îndeplinite)

www.minicrm.io

Rapoarte de marketing (rata de deshidere, rata de click, teste A/B)
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Ce este CRM
„Sistem de gestiune a relației cu clienții”
(abreviat CRM după en. Customer Relation-

Marketing

ship Management) reprezintă un set de strategii, politici și tehnologii destinate atragerii,
reținerii și fidelizării clienților. Într-un sens
larg, CRM include activitățile aferente depar-

Wikipedia

Suport

clienți, furnizori și parteneri.

CRM
Feedback

Vânzări

și suport tehnic relativ la clienți, potențiali
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tamentelor de marketing, vânzări, financiar
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De ce să folosești un CRM
Deținătorii IMM-urilor consideră

Folosirea CRM

USA

91% Se concentrează pe nevoile clienților, nu

Afacerile cu 11+ angajați::

2012: 56% din IMM-uri folosesc CRM

pe segment

91% folosesc CRM

2013: 74% din IMM-uri folosesc CRM

90% Trebuie îmbunătățită targetarea + segmentarea

Afacerile cu mai puțin de 10 angajații:

65% Trebuie îmbunătățite serviciile clienților /

50% folosesc CRM

Sursa: GleanSight Benchmark Report: CRM for
Small and Midsized businesses 2014

Sursa: NucleusResearch

Sursa: NucleusResearch

UE

HU

Cea mai mare utilizare de CRM în
funcție de industrie

Din afacerile care folosesc soluții

Din afacerile care folosesc soluții

Informații/servicii comunicare

cloud, 24% folosesc și CRM

cloud, 21% folosesc și CRM

Imobiliare
Comerț
Producători servicii
Activități profesionale/științifice/tehnice

Sursa: eurostat

Sursa: eurostat

Sursa: eurostat

www.minicrm.io

comunicarea
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Cea mai mare valoare:

Bază de date live a clienților
Fără un CRM clienții tăi rămân blocați în diferite liste.

Într-un CRM tu vei avea o singură bază de date mereu

Câteva date vor rămâne mereu neactualizate și este greu

actualizată. Ai mijloacele de comunicare cu toți clienții tăi

să găsești lista potrivită atunci când ai nevoie de ea.

sau doar cu un segment din aceștia.

www.minicrm.io
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ROI Rapid
Nu este o investiție one-time
Implementând MiniCRM afacerea ta își poate mări veniturile cu

www.minicrm.io

30% - 150% având aceleași oportunități ca și înainte
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Beneficii Director General
Toate procesele cu privire la clienții tăi controlate într-un singur sistem
Înțelegi ce se petrece în compania ta
Transformi eforturile angajaților în rezultate

in
g
ke
t
ar
(M

W
or
ds

Ca
ll

www.minicrm.io

Ad

Co

ld

Tr
ad

e

sh

ow

gr
ai

Vi

u

W
eb

Rapoartele îți oferă dovezi puternice în
urma cărora poți să iei decizii de afaceri
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Identifici cele mai bune rezultate și oportunitățile de creștere
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Beneficii Director Vânzări
Concentrează atenția repr. de vânzări pe oportunitățile VIP și pe cele din grupul țintă
Automatizarea sprijină fluxul de lucru, escaladează problemele
Vezi rapoarte în funcție de efort și rezultat
Ai o vedere de ansamblu al pipeline-ului de vânzări în timp real

www.minicrm.io

MiniCRM îți pune conceptele de vânzare la treabă
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Beneficii Repr. Vânzări
Îți economisește timp
Sincronizează-ți sarcinile automat cu evenimentele calendarului tău.
Widget-ul de email te ajută să adaugi sarcini și notificări ale întâlnirilor
direct din inbox.
Adună tot istoricul clientului într-un singur sistem, ușor de căutat.

Te ajută să te concentrezi pe oportunitățile importante
Îţi arată în mod automat oportunităţile cu cel mai mare potenţial.
Îţi arată ce oportunităţi pot fi închise cu uşurinţă, şi pe care trebuie să le suni de
mai multe ori pentru a închide vânzarea (îți crește și bonusul în acelaşi timp).
Separă oportunităţile cu care nu trebuie să pierzi timpul, le gestionează automat

MiniCRM îți face viața mai ușor de gestionat,
iar bonusul tău mai ușor de obținut

www.minicrm.io

pentru că tu să te concentrezi pe cele mai importante.
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Beneficii Profesionist Marketing
Adună şi segmentează oportunităţile din diferite surse
Se ocupă de noile oportunităţi şi de reactivarea oportunităţilor pierdute
Foloseşte toate informaţiile din marketing ŞI vânzări pentru segmentare
Automatizare de marketing omnidirecţională

www.minicrm.io

Campanii rapide pe email cu rapoarte detaliate
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Module pentru orice nevoie
Modulele din MiniCRM îţi permit să îţi separi fluxul
de lucru pentru diferitele procese legate de clienţii tăi.
Poţi vedea toate aceste procese într-un singur sistem.
MiniCRM înregistrează automat munca realizată de
fiecare coleg în fiecare modul.
Am pregătit module gata de utilizare pentru tine.

www.minicrm.io

Trebuie doar să începi să le foloseşti!
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Modulele noastre
VĀNZĂRI

HELPDESK

COMENZI

Îți arată oportunitățile cu care pierzi cei mai

O soluție de helpdesk cu automatizări

În acest modul gestionezi toate comenzile,

mulți bani. Îți organizează oportunitățile și

pentru a putea începe imediat să îți ajuți

statusul actual al comenzii și sarcinile cu

clienții în funcție de gradul de calificare și

clienții. Procesezi mai multe cereri, îți îm-

privire la acestea. Poți și să sincronizezi

motivație de cumpărare, pentru ca tu să

bunătățești rata de răspuns și ești sigur că

comenzile de pe webshop cu acest modul.

închizi mai multe vânzări și să ai clienți

răspunzi la timp tuturor clienților.

fericiți.
PROIECTE

HR

EVENIMENTE

Împreună cu modulul de Vânzări, îți gestio-

În acest modul organizezi procese cu privi-

Listează audiența de la fiecare eveniment,

nezi proiecte relaționate cu clienții existenți.

re la angajarea colegilor.

adaugă sarcini cu privire la participanți. De
asemenea, îți oferă rapoarte pentru fiecare

PARTENERI

WEBSHOP

VENITURI CURENTE

În acest modul, ai o privire de ansamblu ale

Integrează-l cu webshop-ul tău. Acest modul

Acest modul gestionează sarcinile de vân-

sarcinilor cu privire la acordurile de parte-

îți permite să lansezi campanii de marketing

zări și clienții relaționați cu abonarea sau

neriate și la actualii și foștii parteneri.

pentru utilizatorii înregistrați sau clienți pen-

serviciile continue.

tru a-ți crește vânzările și a avea mai mulți
clienți care se întorc.

www.minicrm.io

eveniment.
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Modulul de Vânzări MiniCRM

www.minicrm.io

Mai multe venituri de la
aceeași oportunitate

Calificarea Oportunităților
Nu se află în grupul ţintă
Oportunităţile care nu au mijloacele necesare pentru
a deveni buni clienţi (ex. nu au suficienţi bani).

Grupul țintă
Majoritatea, în mod normal 40-60% din oportunități.
Aceștia au potențialul să devină clienți medii DACĂ
vor cumpăra de la tine.

VIP
Cei mai importanţi, cu potenţial de venituri suplimentare,
pentru care merită să depui mai mult efort.

www.minicrm.io

Oportunitățile din grupul tău țintă
primesc suficientă atenție?
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Motivația Oportunităților
Anumite oportunităţi sunt pregătite să cumpere de la tine, altele însă trebuie să fie convinse.

!

Indecis

Oportunităţile indecise necesită 3-8 interacțiuni
pentru a fi convinse.

Nu este interesat

!

www.minicrm.io

Decis
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Cum să câștigi oportunitățile din Grupul țintă/Indecise?

3-5-8 interacţiuni pentru a închide vânzarea - necesită un efort de vânzare mai
persistent (mai multe telefoane, trebuie construită încrederea)
Gestionează obiecţii - întrebările potrivite la timpul potrivit (automatizările ajută
adăugând sarcini stabilite anterior oportunităţilor în paşii cheie ai procesului de vânzări)
Generează cerere - Vânzare efectivă a ideii: De ce e bine să aleagă produsul tău?
clienţi dacă îi câştigi)

www.minicrm.io

- nu este foarte uşor însă se merită (se află în grupul ţintă, vor fi foarte buni
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Cea mai rapidă oportunitate de creștere a Vânzărilor

Decis

Indecis

Nu este interesat

Păstrează în centrul
atenţiei, follow-up des

Trebuie Închis!

Follow-up 
în mod normal

Păstrează în centrul
atenţiei, follow-up des

Abandonează

Follow-up de câteva
ori în timpul liber

Follow-up
în mod normal

Non-grup țintă

Grup țintă

Follow-up
în mod normal

Follow-up de câteva
ori în timpul liber



VIP

www.minicrm.io

Follow-up în mod normal Oportunitățile din Grupul țintă/Indecise

18

www.minicrm.io

Hai să vedem cum arată

www.minicrm.io

Oportunități de Vânzare
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Sarcini și Istoric
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Automatizare vânzări
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www.minicrm.io

Rapoarte Vânzări: Oportunități
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www.minicrm.io

Rapoarte Vânzări: Rata de închidere
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Automatizare Marketing
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www.minicrm.io

Rapoarte Marketing
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Întegrări (de bază)
GMail for Work
Calendarul Google
Android & iOS calendar
Microsoft Outlook & Office 365
Sincronizare contacte cu smartphone-ul
Formulare Web
Google Sheets & Excel
Bisnode
Shoprenter
Google Analytics
LiveChat Inc.
Dropbox
MiniCRM API (integrare personalizată
cu software-ul tău)
MiniCRM XML sync (sincronizare
1-10 milioane clienți)
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Securitate și protecția datelor
Securitate online de ultimă oră
Servere funcționale și monitorizate profesional
Disponibilitate (SLA) 99.99% lunară (conform statisticii)
Deţinătorul datelor stocate este abonatul
Serviciul şi furnizorul îndeplinește reglementările de protecție a date-

www.minicrm.io

lor din UE și Legea privind protecția datelor din Germania
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De ce MiniCRM
Potenţial de

Uşor de
personalizat

Implementare rapidă,
rezultate imediate
www.minicrm.io

Uşor de învăţat

creştere
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Ciclul de Implementare MiniCRM
Lansare

Îmbunătăţire

Caracteristici avansate

Personalizare modul vânzări

Analizare KPI vânzări, identificare oportunităţi de

Setare module adiţionale (Facturare, Par-

Import bază de date

creştere

teneri, Comenzi, Evenimente, HR)

Training utilizatori

Definire scopuri pentru următoarele 2-3 luni

Flux cheie de lucru pentru noile module

Integrare cu calendar şi email

Setare plan de acţiune

Automatizări marketing (newslettere, culti-

Setare formulare web

Începere plan de implementare prin automatizări

varea oportunităţilor, retenţia clienţilor)

Automatizări cheie în vânzări (procesare

şi training pentru utilizatori

Setare rapoarte adiţionale din primele 2

oportunităţi, escaladare oportunități uitate)

Automatizare vânzări (upsell, cross-sell)

trimestre

Filtre pentru segmentele importante de

Integrări personalizate cu software-ul tău

clienţi
Rapoarte pentru Directorul de Vânzări
Durată: 2-3 luni

Durată: 3-4 luni
www.minicrm.io

Durată: 1-2 luni
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Studii de caz MiniCRM
Afacerea de familie este o sursă de venit

Diferite echipe de vânzări lucrează în dife-

Franciza cu o creştere rapidă ce gestionează

pasivă cu un proces de vânzări automat

rite locaţii, toate controlate într-un singur

francizele partenere, furnizorii şi clienţii (80 repr.

sistem (20 repr. vânzări)

vânzări)

Managementul oportunităţilor setat rapid.

E-commerce - Comunicare pe email îmbu-

AARRR implementat - ciclul de viaţă al

Un instrument cărora repr. de vânzări le

nătăţită construieşte o bază de date loială

clienţilor cu milioane de utilizatori

place şi pe care îl folosesc

de clienţi şi măreşte rata de conversie a

www.minicrm.io

emailurilor
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Testimoniale
Rutina zilnică a echipei mele este mult mai

Sistemul este foarte uşor de folosit pentru

Trebuia să gestionăm multe sarcini diferite în

uşoară (datorită automatizării sarcinilor

un CRM. Ne-a trebuit o săptămână să ne

acelaşi timp, cu o echipă mică, aşa că aveam

repetitive). Ei nu au realizat că ne-am dublat

obişnuim cu el.

nevoie de un instrument CRM încă din prima zi.

MiniCRM este uşor de adaptat pentru situ-

Fluxurile de lucru deschizând un nou maga-

Timpul lor creativ s-a mărit semnificativ,

aţiile schimbătoare: am atins deja veniturile

zin, training pentru un partener de franciza,

atât cantitativ cât şi calitativ.

de anul trecut în Iunie anul acesta, şi avem

contractarea noilor furnizori şi generarea

de trei ori mai mulţi repr. vânzări de când

clienţilor care se întorc, sunt controlate de

ne-am lansat (acum suntem 20).

MiniCRM.

Când dorim să facem schimbări privind

În câteva luni, am putut deschide o franciză

fluxul de lucru, o putem face singuri şi nu

care acum are magazine în toată ţara şi are

avem nevoie de ajutorul unui programator.

peste 50 de francize partenere.

Gabriella Uhrner, CEO

László Kiss, CEO

Márton Elek, alapító

Wedding Design Studio

OLC Hungary Kft.

Borháló Kft.

http://www.weddingdesign.hu/

http://olc.hu/

http://www.borhalo.com/

numărul clienţilor pe care îi gestionează.

Majoritatea sarcinilor neclare sunt lăsase
concentra pe sarcini care ne aduc venituri.

www.minicrm.io

de-o parte şi suntem fericiţi că ne putem
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Preţuri simple, fără taxe ascunse, fără obligaţii

199 €

/ lună*

Începător

Cel mai popular!

79 €

39 €

/ lună*

/ lună*

15 utilizatori incluși

5 utilizatori incluși

3 utilizatori incluși

Clienți organizați în mai multe pipeline-uri

Clienți organizați în mai multe pipeline-ur

Clienți într-un singur pipeline

Formulare web și API

Formulare web și API

Formulare web

Module: Tichete, Facturare

Module: Tichete, Facturare

Soluție CRM de gestionare a clienților și

E-mailuri în masă și secvențe de follow-up

E-mailuri în masă și secvențe de follow-up

a sarcinilor, pentru a înlocui doc. în Excel.

Suport extins

Începător + e-mailuri în masă, secvențe

Standard + limită mai mare de utilizatori

de follow-up, multiple module, facturare, API.

și suport extins.

*Nu include TVA

www.minicrm.io

Profesional

Standard
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Suport Implementare
„Cum mă va ajuta?” - Experţii CRM te ajută să găseşti soluţia de care ai nevoie
„Cum să încep?” - Experţii CRM te ajută să îţi setezi contul
„Cine mă învaţă cum să folosesc MiniCRM?” - Workshop-uri pentru noii utilizatori
„Cum funcţionează?” - Documentaţia online a tuturor funcţiilor descrisă în detaliu

www.minicrm.io

„Care sunt caracteristicile cele mai populare?” - Librăria video cu idei şi bune practici
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Suport continuu
Suportul tehnic oferă răspunsuri la întrebări tehnice legate de utilizarea de zi cu zi
Experții CRM te ajută să măsori KPI-ul și să setezi noi fluxuri de lucru
Workshopuri pentru utlilizatorii avansați
www.minicrm.io

MiniCRM-ul tău rămâne fresh: actualizări frecvente și noi funcții
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Motive pentru a implementa un CRM
O creștere a veniturilor instantă cu victorii rapide CRM
Transformă costurile în venituri (marketing, suport,..)
Poți lua decizii e business bazate pe rapoarte ale performanțelor reale

Construiește

Învață

Măsoară
www.minicrm.io

O creștere durabilă prin exploatarea
valorii bazei tale de clienți
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www.minicrm.io
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Ți-ar plăcea să îți începi călatoria
pentru a fi un Zen CRM?



www.minicrm.io

CREEAZĂ UN CONT GRATUIT

