
T É M Á I N K :

→ CRM itthon és külföldön- a CRM, mint az üzletfejlesztés alapja
→  Az ügyfélkezelés stratégiai fontossága, a CRM szerepének felértékelődése az ügyfélmegtartásban
→  Ügyfélkezeléstől az ügyfélélményig (Customer Experience, CX)
→ A CRM elemzés szerepe a marketing munkában 
→  Kitörési pontok a BIG DATA Technológiában 
→  A marketing szerepe a CRM-ben
→ A közösségi médiaplatformok használata és az abban rejlő CRM elemzési lehetőségek
→ Analitikus és operatív CRM adatok – Kinek? Hogyan? Mit?
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Ügyfélkapcsolat 
a CRM és az 

üzletfejlesztés 
fókuszában

A CRM hatalma avagy 
a CRM rendszer fejleszt-
hetősége, új irányok az 

adatelemzésben

 www.iir-hungary.hu      +36 1 459 7300      training@iir-hungary.hu

R E N D E Z V É N Y Ü N K  S Z Ó L N I  K Í V Á N . . .

...azon vállalati szakemberekhez, akik számára az üzleti folyamattervezés során az ügyféladatok megszerzése, 
feldolgozása, az adatok és az elemzések alapján való döntés előkészítés és döntéshozatal fontos szerepet 
játszik, úgy mint: 
 
Cégvezetőkhöz, CRM vezetőkhöz, CRM Analyst és Expert szakemberekhez, Big Data Analyst szakemberekhez, 
Adatbányász szakértőkhöz, CRM kampány managerekhez, Key Account menedzserekhez,  
Üzleti intelligencia vezetőkhöz, Business Analyst szakértőkhöz, Marketing vezetőkhöz, munkatársakhoz,  
vezetőkhöz,  Ügyfélkapcsolati, ügyfélszolgálati vezetőkhöz, munkatársakhoz, CRM IT szakemberekhez
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8:30- Regisztráció
8:50- IIR köszöntő

9:00-10:30 CRM itthon és külföldön- a 
CRM, mint az üzletfejlesztés alapja  

10:30-10:50 Kávészünet

10:50-12:10 Az ügyfélkezelés stratégiai 
fontossága, a CRM szerepének felértéke-
lődése az ügyfélmegtartásban
 
• Miért érdemes CRM szemléletet váltani?  
• Milyen irányba érdemes fejleszteni a CRM 

rendszert? 
• Hogyan lehet a vállalat agilitását és haté-

konyságát tovább növelni?  
• Elérhetjük-e, hogy az ügyfél hosszú távon 

is ügyfél maradjon?

12:10-13:10 Ebédszünet

13:10-14:30 Ügyfélkezeléstől az ügyfélél-
ményig (Customer Experience, CX)
 
• Különbözik-e egymástól a CRM és az 

ügyfélélmény-menedzsment, vagy utóbbi 
a CRM fejlesztés következő szintje?

• Hogyan változtak a kommunikációs csa-
tornák az ügyfélkezelés területén?

• Kinek a felelőssége az ügyfélélmény egy 
szervezeten belül?

• Hogyan építsünk ügyfélorientált vállalati 
kultúrát?

• Hogyan lesz számokból ügyfélélmény, 
meg lehet-e mérni az ügyfélélményt? 

• Hogyan érheti el egy szervezet, hogy ra-
gaszkodjanak hozzá az ügyfelek?

• Hogyan kapcsolódik össze az ügyfelek 
hűsége, a dolgozók elhivatottsága és a 
vezetők erőfeszítései?

szítései?

14:30-15:00 Kávészünet 

15:00-16:10 A CRM elemzés szerepe a 
marketing munkában
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9:00-10:30 Kitörési pontok a BIG DATA 
Technológiában

10:30-10:50 Kávészünet

10:50-12:20 A marketing szerepe 
a CRM-ben

• A marketing megváltozott szerepe
• CRM marketinges szemmel
• Marketingstratégia a vevőéletgörbe men-

tén
• vevőakvizíció marketing döntései
• vevőmegtartás – és lemorzsolódás
• addícionális értékesítés
• CRM panoráma: szolgáltató szektorok 

CRM trendjei Magyarországon
• A CRM sikertényezői

12:20-13:20 Ebédszünet

13:20-14:20 A közösségi médiaplatformok 
használata és az abban rejlő CRM elemzé-
si lehetőségek 

14:20-14:50 Kávészünet

15:50-16:20 Analitikus és operatív CRM 
adatok – Kinek? Hogyan? Mit?

• Kinek ill. milyen szervezeti szinten érde-
mes oktatni, prezentálni az adatbányászati 
eredményeket, amelyeket ügyfélelemzés-
re, kampány célcsoport készítésére hasz-
nálunk?

• Hogyan jelenítsük meg és prezentáljuk az 
adatbányászati modellek (pl. szegmentá-
ció, prediktív modellek) és riportok ered-
ményét, hogy leginkább megfeleljenek a 
felhasználói elvárásoknak?

• Milyen adatokat, és milyen rendszeresség-
gel érdemes riportolni, ill. elérhetővé tenni 
a felhasználók és döntéshozók számára?

2. NAP 
2018. július 18., szerda

1. NAP 
2018. július 17., kedd



Ügyfélszolgálat: Ludman-Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: Váczi Péter 06-70/419-8629

Marketing: Tóth Barbara 06-1/459-7334

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tôlünk. Kér jük az összeget szíveskedjen a 
rendezvény elôtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevô nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk-
höz 3 munkanappal a rendezvény elôtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete elôtt 2 héten belül történik, kérjük azt a ren dezvény napján a re gisztráláskor a pénzes 
utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevô min den felszólítási- és inkasszó díj meg téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás 
jogát fenn tartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkezõ, a ren dezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás 
esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkezõ adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevô a teljes részvételi 
díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható 
összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bôvebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Aláírás2 

2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév 

Irányítószám   Helység 

Utca/Postafiók 

1   E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei rôl e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Áraink nem tartalmazzák az áfát  A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidõs kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény  
nettó összegét tartalmazzák  A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítõ költségeit.  A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU
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