
Curs CRM 



1. Cine sunt/suntem?

2. Definiția și principiile unui CRM

3. Rata de adopție a unui CRM în Romania 

4. De ce au nevoie companiile de un CRM ?

5. Care sunt criteriile de alegere a unui CRM?

6. Cum ne pregătim pentru implementarea unui CRM?

7. Care sunt pașii implementării unui CRM?

8. Beneficiile implementării unui CRM? (studiu de caz)

9. Întrebări

Structura prezentării



Cine este MiniCRM?

■ Companie Inovativă Tech
Soluție de CRM în cloud. Automatizare Vânzare și Marketing pentru echipe 
eficiente.

■ Mini-Multi
Romania, Ungaria, Croația, Cehia, Slovacia.

■ De ce facem asta?
Furnizorii locali sunt cei mai potriviți pentru a acoperi nevoile locale.



Ce înseamnă CRM?





Customer
Relationship
Mentality

Mentalitatea Relației cu Clientul 



Principii CRM

● Trateaza clienti diferiți în mod diferit
● Schimbă viziunea de la o vedere tranzacțională la o 

vedere a relației 
● Construiește o relație de lungă durată cu clienții tăi 
● Diferențiază-te de concurență
● Interactionează permanent cu clienții tai
● Eficientizează-ți procesul de vânzări



Rata de adopție a unui 
CRM în România



Statistica europeană arată că rata de 
penetrare a soluţiilor CRM în România a 
fost de 18% în 2010 şi a crescut doar cu 
1% într-un interval de cinci ani.



Care sunt motivele ratei 
scăzute de adopție?



Principalele piedici sunt: 

❏ lipsa bugetelor pentru astfel de investiţii
❏ neînţelegerea beneficiilor reale 
❏ lipsa unui număr suficient de mare de 

„poveşti de succes”



De ce au nevoie 
companiile de un CRM?



Cum începe un proces de 
vânzare?













Unde ajungem?







Realitatea companiilor 
din România







  Excel 

● Foaie de calcul 
● Grafice customizabile 
● Usor de impartit cu colegii

  Excel 

● Greu de urmărit procesul de 
vânzare 

● Nu știi cine face o anume acțiune 
cu un client 

● Never ending story 
● Nu îți amintește ce trebuie să faci 
● Nu exista o sistematizare a 

informațiilor adoptată de toți 
angajații



România este o ţară care nu excelează la productivitate. 
Datele Eurostat arată că rata productivităţii ı̂n România este 
de 5,6 euro/oră, adică de şase ori sub media europeană şi de 
aproape 12 ori mai mică decât rata productivităţii ı̂n Norvegia 
(59 euro/oră). Dincolo de maturitatea pieţei şi a proceselor de 
business, rata redusă a productivităţii este asociată lipsei 
de utilizare a soluţiilor informatice moderne. 

Nu se poate spune că românii muncesc mai puţin, ci doar că sunt mai 
puţin eficienţi ı̂n lipsa unor unelte performante. 



Care este soluția pentru a  
gestiona eficient procesul 

de vânzare?





Care sunt criteriile de alegere a 
unui sistem CRM?

 



   
Procesul de alegere a unei soluții CRM, indiferent de tipul și 
dimensiunea organizației, urmarește o serie de criterii 
generale:

● efort de implementare scăzut
● integrare facilă cu alte aplicații
● configurare și personalizare rapidă
● utilizare simplă
● cost de achiziție și folosire redus



Cum ne pregătim pentru 
implementarea unui CRM?



● Identificarea nevoilor și definirea scopurilor implementării

● Înțelegerea industriei companiei, a clienților si a 
competiției

● Înțelegerea proceselor din cadrul companiei și a modului 
în care este gestionată relația cu clientul

● Definirea provocărilor cu care compania se confruntă - 
care este cea mai mare provocare în modul în care își 
getionează acum relația cu clientul și ce ar putea face mai 
bine? 



Care sunt pașii implementării 
unui CRM?



Definirea procesului de 
vanzari

1. Care sunt pașii pe care 
îi face o companie 
pentru a închide o 
vânzare?

2. Ce informații 
gestionează despre 
prospecți în fiecare pas 
de vânzare? 

3. Care sunt oportunitățile 
cu cel mai mare 
potențial? 



Construirea profilului clientului
Ce informații trebuie să cunosc despre clientul meu în fiecare pas din vânzare? 



Importul bazei de date 



Adaugarea sarcinilor



Folosirea în permanență a sistemului 



Analiza rapoartelor



Raportul veniturilor



Efort
Rezultat 
Valoare



Efort



Rezultat



Valoare



Demo MiniCRM















Intrebări?



Multumesc pentru atenție :)


