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A marketing szerepe és előnyei

A marketing integrálása a social selling-be

Tartalommarketing a social selling során
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social selling

Aktív részvétel az
értékesítési folyamatban

A vállalat szakértői márkájának kiépítése

A weboldal látogatottságának és a
marketing leadek számának növekedése

Mérték
A social selling részét képezi a belső szakértők arculatának

építése. A cél, hogy a LinkedInen található szakértők a vállalat
teljes szakértői márkáját, és annak online hitelességét

építsék.

A LinkedInen tartalmat posztoló alkalmazottak szinte korlátlan
mértékben terjeszthetik a marketingesek tartalmait, így
növelhetik a célcsoport elérését.

A social selling eszközeit alkalmazó munkatársak olyan tartalmakat
tesznek közzé, amelyek közvetlenül a weboldalra irányítják a

felhasználókat. Ha egy vállalat a letölthető anyagokért cserébe
adatokat gyűjt egy űrlapon, akkor az ezen a csatornán keresztül

generált leadek száma is növekszik.

A social selling tartalmak fő forrása a marketing. A marketing is
biztosíthat leadeket, ami a LinkedIn használatának egyik
stratégiája. Ezért van hatással a marketingosztály az
értékesítési folyamatokra.

A B2B ügyfelek 65%-a
tartalmakat
a vásárlási döntés támogatására
használják65%
DEMAND GEN REPORT, 2018

for

Az ügyfelek 65%-a
3-7 különböző formátumú

tartalmat fogyaszt, mielőtt
kapcsolatba lépne az

értékesítővel
 

65%
DEMAND GEN REPORT, 2018

saját tartalom

iparágról szóló tartalom

vállalati blogról származó tartalom

Tartalomtípusok a közösségi értékesítésben

Az iparághoz kapcsolódó weboldalak és riportok
tartalma, amelyek érdekelhetik az ügyfeleket

Cikkek vagy webinárok a vállalat weboldaláról

A LinkedInen és a vállalat blogján közzétett
cikkek, amelyeket értékesítők, értékesítési
vezetők és szakértők írnak

A social selling tartalmak legfontosabb
célja, hogy az értékesítőket
szakértőként mutassa be.

 
Így az értékesítőket pl. cikkek, e-

könyvek szerzőinek tekintik.
 

Ezek a tevékenységek segítenek az
értékesítőknek abban, hogy bizalmas
kapcsolatot építsenek az ügyfelekkel.

Az ügyfelek vásárlási
útvonalát hivatott támogatni a
tartalommarketing mentén
készült tartalom

részvétel a tartalom
megalkotásában marketing leadek átadása a social selling program irányítása és

példamutatás a LinkedInen

A marketing szerepe
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A marketing és az értékesítés közötti konfliktusok3
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A marketing szerepének integrálása a social sellingbe

különböző szerepek csalódások a múltból

nyelvhasználati különbségek

Gyakran előfordul, hogy értékesítési oldalon a konfliktusok a
megadott szerepekből adódnak. Az értékesítés gyakran

kevésbé megterhelőnek érzékeli a marketingtevékenységet,
mint az értékesítési tervek megvalósításának állandó

nyomását.

A leadeket generáló marketingosztályok küzdenek a munkájuk minőségéről
alkotott rossz véleményekkel. Az értékesítési részleg gyakran nem látja az ilyen

leadek követésének értékét. Ez azért jelent csalódást, mert mindig van remény
arra, hogy a marketing majd olyan leadeket ad, amelyek megkönnyítik az

értékesítés nehéz feladatát.

A fent leírt csalódás gyakran a nyelvi különbségekből
fakad. Jó példa erre a lead szó, amely a marketingben a

ügyféladatokat jelenti, amelyeket például egy webinárregisztráció
eredményeként szereztek meg.

Az értékesítés esetében ez a szó azt jelenti, hogy az ügyfél
szeretne találkozni és tovább tárgyalni az ajánlatról.

 

A marketing leadek szerepe 
a social selling során

tartalom 
megosztása

tartalom
megosztása

tartalom 
megosztása

az értékesítő bizalmat épít

kapcsolatfelvétel a
LinkedInen készen áll

 a beszélgetésre

telefonbeszélgetés a
potenciális ügyféllel

értékesítési leadmarketing lead

A beszélgetésre még nem kész marketing leadeket az értékesítők
hatékonyan felhasználhatják a social selling során.

A LinkedInen kialakult kapcsolatnak köszönhetően az értékesítő részt
vehet az ügyfél vásárlási folyamatának korai szakaszában. Az értékesítők
így tudnak bizalmat építeni az ügyféllel, és addig ápolni a kapcsolatot,
amíg készen nem áll a vásárlásra.

Ennek köszönhetően az értékesítők növelik annak valószínűségét, hogy
meghívást kapnak a tenderre, és esélyük lehet akár meg is nyerni a
projektet.

5 A social selling program irányítása

Ismeretek átadása a közösségi média
használatához

A vállalat belső kommunikációja

Példamutatás LinkedInen

A social selling program csak úgy koordinálható hatékonyan, ha a
LinkedIn profillal folyamatosan foglalkoznak és aktívan osztanak

meg tartalmakat. A programot irányító személy csak ezután
vonhat be másokat is hasonló tevékenységekbe.

tartalom megosztásahiteles profil a LinkedInen


