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ИНТРО
За мен

• Авио инженер
• Повече от 10 г. опит в различни ИТ индустрии
• Повече от 8 г. опит в работа с контактни центрове
• Реализирани повече от 200 проекта

• Реализирани над 60 проекта, вкл. 4 собствени продукта:
‐ софтуер за частни съдебни изпълнители

SH Receivables ‐ софтуер за управление на вземания
SH CashFlow ‐ софтуер за управление на парични потоци
TimeManager ‐ софтуер за адвокатски кантори



Какво представлява контактният център

• Поддържа комуникацията с настоящи и бъдещи клиенти
• Покрива максимален брой комуникационни канали

• Телефон
• SMS
• FAX
• E‐mail
• WEB
• Chat

• Част от софтуер за управление на бизнеса (ERP)
• Модул към софтуер за връзка с клиенти (CRM)  

Разликата между кол
център и контактен

център е в броя и вида
на обслужваните
комуникационни

канали



Как уеб‐сайтът се превърна в основен
канал за комуникация

Източник: http://www.internetworldstats.com/ данни към 12.2009
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Източник: http://www.internetworldstats.com/ данни към 12.2009
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Как уеб‐сайтът се превърна в основен
канал за комуникация



Промяна в бизнес фокуса от продукт
към клиент

1900‐1990

• Фокус върху продукта
• по‐високо качество
• по‐евтина продукция

1990‐2004

• Фокус върху клиента
• лично представяне
• по‐добро
обслужване

2004 ‐ ....

• Преживяване на
покупката

• емоция
• споделяне

1900 - 2010

• Покупката на определен продукт става не само заради
продукта, а заради емоцията, която носи този продукт

• Изисква се все повече поддръжка и по дълготрайно обслужване, за
да остане клиента лоялен



~50% от клиентите се влияят от
други клиенти при покупка

Начини на въздействие за
осъществяване на продажба Процент

От уста на уста 42.6% 

Статии 34.1% 

Телевизия 32.3% 

Реклама в печатна медия 32.0% 

Промоция в магазин 27.2% 

Клиентите се доверяват най‐много на препоръки от приятели и познати



Ролята на онлайн комуникацията се
засилва
Продажби на дребно в САЩ, $ млрд.

Source: Forrester Research

78 74 68
59 58 54

16 20 25
33 33 36

6 7 8 9 106

07

2,500

08

2,728
Онлайн продажби

2011

2,616 2,648

09

2,370

2006

2,407

10
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Какво е “web 2.0” и как можем да го
приложим

- Обмен на информация между различни потребители
- Приложение

• Социални мрежи
• Уебинари (онлайн семинари)
• Блогове
• Сайтове за споделяне на видео
• Уики сайтове
• Сайтове за популяризиране на съдържание

- Примерни сайтове
• Facebook
• MySpace
• Twitter
• YouTube 
• Digg
• Flickr
• Wikipedia 



• Съдържание
• Оригинално
• Актуално

• Дизайн / Ползваемост
• Яснота
• Интуитивна навигация

• Бързина
• Откриваемост в търсещите машини
• Услуги за посетителите

Уеб сайтът като успешен v. 2.0
комуникационен канал

• Wiki портали за помощ между
потребителите
• Социални мрежи за събиране на
обратна връзка
• Състезания и игри
• Сателитни блогове
• Уебинари за обучение
• Уеб чат
• Публикуване в YouTube
• Фен групи и профили във Facebook
• Автоматизирани услуги

Нека Вашите клиенти станат Ваши продавачи!

Основни параметри 2.0 елементи



Уеб каналът трябва да се интегрира в цялостната
комуникационна стратегия
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▪ Изполване на най‐новите уеб технологии, съгласувани с бранд идентичността
▪ Предоставяне на best‐in‐class обслужване чрез подобряване на онлайн

интерфейса преди миграцията на клиенти онлайн
▪ Интегриране на back‐end процесите и подобряване на скоростта на

предоставяне на услуги

Успешни практики

▪ Интегриране на всички канали в обща комуникационна стратегия (напр., click to 
chat, agent call‐back)

▪ Предоставяне на всички клиенти дотъп до всички канали
▪ Оптимизиране на разхода за обслужване на клиентите чрез мигриране на

клиенти и транзакции онлайн

▪ Изполване на уеб за “обогатяване на продуктовата гама”
▪ Използване на уеб за образоване на клиентите
▪ Бързо тестване на нови идеи/ продукти
▪ Ценова стратегия с цел миграция към по‐ефективни и евтини канали

▪ Дигиталните медии стават все по‐ефективни, спрямо стандартните рекламни
канали

▪ Интегриране на кампаниите по всички канали
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▪ Онлайн препоръки за нови покупки на база на предишна история
▪ Интегриране на базите данни между различните канали
▪ Създаване на мулти‐комуникационни канали (напр. интернет киоски в магазини)

Фокус върху
привличане, 
обслужване и
задържане на клиенти

Използване на уеб
като cross sell 
механизъм

Оптимизиране на
цените за обслужване
на различни канали

Оптимизиране на
онлайн маркетинг и
реклама

Подобряване на уеб
обслужването на
клиентите
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AMAZON използва група от техники за увеличаване на
продажбите и задържане на лоялни клиенти
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Сайтът се фокусира върху клиента, а не продукта

Използване на името на клиента и персонализиране

Препоръки на базата на предишна история на покупки

Динамично съдържание, причина за повторни посещения

“Gold Box” оферти на базата на предишни покупки

Търсачка в сайта/в интернет

Различни форми на филтриране

Препоръки от клиенти

One-click поръчка
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DELL използва онлайн общество за създаване на
съдържание
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Dell онлайн общество
• Съдържание от потребителите
(мнения, разговори, предложения)

•Интерактивна медия (под‐кастове, 
видео)

• Социални инструменти (Dell Уики, 
Dell в “Second Life”) 

•Потребители на фокус (профили на
клиенти)

Решения по мярка на DELL
•Онлайн решение за
планиране, поръчка и
статистика

•Гъвкави начини на
плащане

•Поддръжка и
oбслужване
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IBM Виртуален бизнес център
в Second Life

▪ Общност на служителите
▪ Взаимодействие и контакт с
клиенти (напр. конференции)

▪ Генериране на идеи за
иновации и развитие на
продукти

Персонализация
▪ “My IBM” – опция да се
персонализира екрана
и съдържанието

Иновации
Достъп до ресурси и IBM 
служители, чрез IBM 
Executive иновационен
канал:

• Категоризирано богато
съдържание

• Лесен достъп
• IBM следи конкретното
съдържание, което
посетителите преглеждат

Персонализирани кампании
▪ Банери на ранообразни B2B 
сайтове в Европа и САЩ

▪ Чат сесии (напр. видео, VoIP, 
текстови чат)

▪ Посетителите прекарват
средно по 2 минути във видео
чат

IBM – фокус върху персонализираното уеб преживяване



Заключение

• Уеб каналите се превръщат в основен канал за комуникация

• 2.0 е новата реалност, социалните медии и общности стават все по-
силни

• Клиентите контролират интеракциите с компаниите

• Стандартните маркетинг принципи не са адекватен отговор на новата
действителност



Благодаря за отделеното време!

Въпроси?


