
Gudrā pārdošana. 

Piešķir burvību ikdienas 

notikumiem.



Vai pārdevējiem būs darbs 2030. gadā?



Iespējamība kad profesija pazudīs:

Augsta 1 > 0  Zema



Gudrā pārdošana. 

Piešķir burvību ikdienas 

notikumiem.
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Kā būtu ja…
Tu varētu izveidot 

nesaraujamas saites ar 

savu klientu?



Radīt mirkli…
Burvīga notikuma mirkli, šķietami 
nejauši.

Kas padara ikdienišķo       

maģisku
Un ikdienu

neaizmirstamu
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Iedomājaties ja 

burvība būtu 

ieplānota 

dizainā



Perfekti laikā

Nepieciešamā klienta 

pieredze sniegta tieši laikā.

Ar prognozēšanas spējām

Izprotot ko individualitātes 

patiešām vēlas, pirms viņi vēl 

to ir vēlējušies.

Ar kognitīvu spēku

Spēju redzēt saistības un 

sakarības, pārākas par 

cilvēka iztēli. 

Ar neierobežotiem datiem

Pieejai neierobežotam 

informācijas apjomam un 

iespējām.
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Mēs saviem klientiem palīdzam

izveidot burvības mirkļus
lai uzbūvētu lojalitāti…
lai izveidotu nesaraujamas saites.
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Mārketingam

…spēju izveidot 
personalizētu, jēgpilnu 
klienta pieredzi, kas 
balstīta uz analītiku

E-komercijas 
profesionāļiem

…spēju pilnveidot visus 
aspektus klientu 
saskarsmē - ar ieskatu 
klienta pieredzes stāstos 

Piegādes ķēžu 
līderiem

…spēju pārvaldīt 
sarežģītas sistēmas, 
procesus un partnerus, lai 
piegādātu nevainojami
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Īstenojot visaptverošu pieeju klienu iesaistīšanai
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IBM Marketing Solutions

Mārketings ir sarežģīts. Daudzos gadījumos tehnoloģijas to pat padara vēl grūtāku.

Tehnoloģijas ir ļāvušas uzņēmumos ienākt daudzām mārketinga aktivitātēm. Darba slodze ir pieaugusi 
un jaunas mārketinga prasmes tiek pieprasītas. Rezultātā nevienam vairs nav kopējs skats uz 
mārketinga mērķiem un aktivitātēm, un saukļi ir kļuvuši neefektīvi.

@
www.

mobile engagement email marketing web content social voice direct mail
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Klientu pieredze mainās no produktu - vērsta uz klientam - vērstu

Klientu pieredze pārveidojas no produktu-vērstā uz klientam-vērsto mārketingu. Tā ir veidota no 
vairākām atšķirīgām kampaņām kas notiek dažādos laikos un katrai no tām ir savs mērķis. 

welcome 

campaign

informative 

campaign

promotional 

campaign

new customer 

campaign

feedback/social 

campaign



Klientu dati – uzņēmuma 
nākotnes vērtība

Edmunds Zemītis

Biznesa attīstības direktors

Predictive Solutions, Latvija



Uzņēmumu “vērtība”
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Biežāk sastopamie klientu 
apkalpošanas un 
pārdošanas modeļi



Pārdošanas stratēģija

Pārdot visiem klientiem, kuriem vēl nav konkrētais
pakalpojums vai arī balstoties uz ekspertu viedokļiem,
tiek noteikti potenciālie pircēji
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Klientu segmentācija

Balstoties uz klientu patēriņiem, ieņēmumiem, peļņas,
lojalitātes līmeņiem var piešķirt vērtīgākiem klientiem
dārgāko klientu apkalpošanas resursu
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Klientu noturēšana

Mēģināt noturēt jebkuru klientu atteikuma iesniegšanas
brīdī, ja tāds fakts tiek konstatēts
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Atskaites
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Ieskats Jūsu datu tuvākā 
nākotnē



Šodienas stratēģija

Būt konkurētspējīgam – ja neesi unikāls, tad esi radošs

Attīstīties - palielināt pārdošanas apjomu

Apmierināt - atbilst šodienas patērētāju vēlmēm

Rīcības spēja - padarīt biznesa informāciju un analītiku

pielietojamu

22



Pārdošanas veicināšana

Pielietojums
• Tiek noteiktas respondentu grupas, kuri uzvedība liecina par
atbilstību konkrētā pakalpojuma izmantošanai

Ieguvumi
• „Nešaujam ar lielgabalu pa zvirbuļiem”

• Samazinās mārketinga, pārdošanas kanālu izmaksas

• Palielinās klientu lojalitāte, darbinieku apmierinātība, atdeve
līdz pat 3x
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Ārējo datu izmantošana

Pielietojums
• Ārējo datu izmantošana iekšējās informācijas papildināšanai

Ieguvumi
• Jauns skatījums uz uzņēmuma biznesa virzību

• Lielāka izpratne par klientiem
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Klientu segmentācija

Pielietojums
• Balstoties uz klientu potenciālu (ieņēmumos, apgrozījumā,
pakalpojumu groza piesātinājumā, u.t.t.) un tad sadala
klientu apkalpošanas resursu

Ieguvumi
• Papildus ieņēmumi no „nevērtīgākiem” klientiem

• Klientu apmierinātības pieaugums

25



Klientu atteikumu samazināša

Pielietojums
• Nosakām klientus, kuri varētu atteikties no Jūsu sniegtiem
pakalpojumiem tuvākā laikā un proaktīvi tos uzrunāt

Ieguvumi
• Samazināti klientu atteikumi līdz pat 50%

• Palielinās klientu lojalitāte pret Jūsu uzņēmumu

• Noturēti ieņēmumi
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Klientu uztveres rādītāju novērtējums
Pielietojums

• Var veikt klientu aptaujas gan par sniegto pakalpojumu
apmierinātību, lojalitāti pret Jūsu uzņēmumu, bet viss
apstājas pie respondentu sniegtām atbildēm un ...
respondentu sniegtās atbildes tiek attiecinācas uz visiem Jūsu
klientiem

Ieguvumi
• Izmaksas par aptauju veikšanu paliek nemainīgas
• Palielinās dziļāka izpratne par Jūsu uzņēmumu klientiem
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Klientu kredītu vērtēšana (scoring)

Pielietojums
• Automātiski noteikt dažādu faktoru kopas, kas spēj atdalīt
“sliktos” no “labiem” klientiem un pielāgot uzņēmuma
izstrādāto kredītu piešķiršanas politiku

Ieguvumi
• Samazina “sliktos” kredītus
• Lielāka izpratne par klientiem
• Palielināti uzņēmuma ieņēmumi
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Rīga Jūrmala Rīgas raj Talsi Kuldīga Liepāja Bauska Limbaži Cēsis Valmiera 

Juridiskās 6 512 385 1 741 356 220 611 278 359 538 515 

Bizness 9 126 477 2 463 279 206 738 246 345 628 757 

Korporatīvie 83 470 3 436 16 196 2 309 1 625 6 889 1 849 1 583 3 114 3 847 

Fiziskās 81 928 4 711 22 798 5 701 3 064 9 105 4 386 5 699 9 729 8 258 

Grand Total 200 682 10 227 49 052 9 414 5 555 19 595 7 278 9 013 15 505 15 229 

KOPĒJĀ 
PENETRĀCIJA 41.3% 28.1% 41.7% 45.5% 32.5% 29.4% 28.8% 56.8% 59.5% 56.7%



Kas Jums nepieciešams

• Datu apstrādes un analīzes sistēma, kas nodrošina ne tikai darbu ar datiem, bet

arī visu analītisko procesu automatizāciju

• Automatizētu klientu apkalpošanas un pārdošanas procesu, kas nodrošina

regulāru un korektu komunikāciju ar klientu

• Pārliecinoši datu analītiķi, kam ir dota uzņēmuma vadības pilnvaras «rakties

datos»
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Gudra pieeja klientu datiem ļauj ne tikai ietaupīt izdevumus, bet arī
palielināt ieņēmumus un palielināt Jūsu klientu apmierinātību

Pieņemiet radošus lēmumus!
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Kāds ir jūsu 

burvības mirklis?

© 2015 IBM32



Praktiskais uzdevums

Latvijā (starp Rīgu un Jelgavu) ir atvērts jauns mazumtirdzniecības

universālveikals, kas pieder starptautiskai grupai.

Jūs esat šī veikala pārdošanas un mārketinga vadītājs.

Uzdevums:

1. Kas ir tava mērķauditorija, kas ir tavs klients?

2. Kā tu uzrunāsi savu mērķauditoriju?



PALDIES!

JAUTĀJUMI?
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Join the 

conversation

Blog, YouTube, 

Twitter, LinkedIn

and Facebook

http://www.smartercommerceblog.com/
http://www.youtube.com/smartercommerce
https://twitter.com/ibmcommerce
https://www.linkedin.com/company/ibm-smarter-commerce
https://www.facebook.com/ibmcommerce

