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מפת שירותי הייעוץ והליווי שלנו

ודיגיטלערוציותרב 

נאמנותתוכניות

ניהול חווית לקוח ומיפוי מסע לקוח

מחקר ותוכניות קולו של הלקוח

ואנליטיקסמדע נתונים 

Engagement-ניהול יחסים ו

שיווק דיגיטלי אפקטיבי  
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?2019מה הם הטרדנים החמים בניהול הלקוחות בשנת 

AIעםמתחילהעם לקוח אינטראקציה

Helping customers to visualise products and service scenarios, resolve 

https://www.customerservicemanager.com/10-key-customer-experience-trends-for-2019/

the best customer experiences require seamless and personalised support across all 

key customer touch points
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the best customer experiences require seamless and personalised support across all 
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Agent Augmentation
Robotic Process Automation (RPA)
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ותוכןוידאושיתוף

Helping customers to visualise products and service scenarios, resolve 

מוקדי השירותודיגיטלבשירותהמיזוג

https://www.customerservicemanager.com/10-key-customer-experience-trends-for-2019/

the best customer experiences require seamless and personalised support across all 

key customer touch points
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Helping customers to visualise products and service scenarios, resolve 

מוקדי השירותודיגיטלבשירותהמיזוג

(ווטסטאפ, ר'מסנג, ט'צ)שיחה בכתב 

https://www.customerservicemanager.com/10-key-customer-experience-trends-for-2019/

the best customer experiences require seamless and personalised support across all 

key customer touch points

משפר הן יעילות והן שביעות רצון



שם מצגת–שם לקוח 

8עמוד 

?2019מה הם הטרדנים החמים בניהול הלקוחות בשנת 

AIעםמתחילהאינטראקציה

(מסייעבוט)ברקע מכונהידיעלועצםמאנושישירות 

ותוכןוידאושיתוף

Helping customers to visualise products and service scenarios, resolve 

מוקדי השירותודיגיטלבשירותהמיזוג

(ווטסטאפ, ר'מסנג, ט'צ)שיחה בכתב 

האתיהצרכןשלעלייתו

https://www.customerservicemanager.com/10-key-customer-experience-trends-for-2019/

the best customer experiences require seamless and personalised support across all 

key customer touch points



שם מצגת–שם לקוח 

9עמוד 

?2019מה הם הטרדנים החמים בניהול הלקוחות בשנת 

AIעםמתחילהאינטראקציה

(מסייעבוט)ברקע מכונהידיעלועצםמאנושישירות 
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Helping customers to visualise products and service scenarios, resolve 

מוקדי השירותודיגיטלבשירותהמיזוג

(ווטסטאפ, ר'מסנג, ט'צ)שיחה בכתב 

האתיהצרכןשלעלייתו

הדאטהיצירת עוד דאטה לקוח ועבודה על איכות 

https://www.customerservicemanager.com/10-key-customer-experience-trends-for-2019/

the best customer experiences require seamless and personalised support across all 

key customer touch points
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מכירות ושירות, שיא בהאחדת יחידות שיווק

.  תקציבי המופנים כלפי לקוחות קיימים ביחס ללקוחות חדשים1:2

מגמת גידול חזקה  

Marketing Analytics– (  10%-כ)הוצאה התקציבית הגדולה ביותר

המסחר הדיגיטלי והפרסום הדיגיטלי, עקף את תקציבי האתר

2018-כמה נתונים לגבי ניהול לקוחות ב....ועוד 
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ועידת ישראל לשירות לקוחות  

ניהול חווית לקוח מבוסס דאטה
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:מאתר מסחר לרשת חנויות פיזיות בזכות נתוני לקוח

כתובות הלקוחות-

נתונים ברמת הלקוח האינדיבידואלי-

על איזה מהמוצרים מדברים ועם מי, מאפייני העוקבים בפייסבוק-

פרסונליזציה, קולקציה, מגוון ומלאי, מיקום החנות...

?מה משותף לחברות האלה
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עיצוב חוויית לקוח מבוסס דאטה 

מפתחות  6
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.1personalize  -  דאטה מאפשר לעצב חוויה פרסונלית

מהמשווקים שמשתמשים בפרסונליזציה מדווחים על שיפור משמעותי בביצועים85%

מהלקוחות ימנעו משיתוף מידע אם לא יראו ערך הזה70%
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.2What’s Working-דאטה מאפשר להבין מהר מה עובד ומה לא בחוויית הלקוח

(בעונה1-2אצל המתחרים )פעמים בשבוע מגוון הפריטים מתחדש 2

(אצל המתחרים65%-מול כ)מהבגדים נמכרים במחיר מלא 85%

(אצל המתחרים18%מול )מהבגדים לא נמכרים 10%

מהבגדים מעוצבים ומיוצרים אחרי תחילת העונה50%

חוסרים בחנות ביחס למתחרים  ½ 

:דיגיטליתPop-Upחנות 

העובדים יועצים לא קופאים  . הקניה בחנות רק מקוונת דרך האפליקציה-

בתוך שעתייםclick&collectהזמנות -

על ידי אחרים  סריקת המוצר מציגה איזה פריטים נוספים נקנו -

נתוני קניה

נתוני צפייה אונליין

נתוני מדידה בחנות

נתוני מגע במדף 

נתוני שיתוף בסושייל

המלצות מנהלי חנויות 
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.3engage–דאטה מאפשר להתחבר ללקוח בזמן ובהקשר האפקטיבי

D4-Detect, Determine, Decide and Deliver
לזהות עם מי האינטראקציה-

לקבוע באיזה מסע הוא נמצא-

להחליט איך להקטין ממנו מאמץ על ידי מידע והצעה-

לספק מענה שפותר את הבעיה בכמה שפחות מגעים-
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.4journey –דאטה מאפשר למפות את חווית הלקוח

הבחנה בין פרסונות-

זיהוי רגעי אמת  -

איזה רגשות מעורבים  -

נקודות מפנה  -

Aster Analytics by TERADATA
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.5interact – הלקוחבחוויתדאטה מאפשר לזהות את הרגשות

אמון ושמחה, ציפייה, הפתעה, סלידה, עצב, פחד, כעס: זיהוי רגשות כגון

פנים לפנים-

שיחה טלפונית-

ואימיילסושייאלט 'צ-
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פרסונות

:משתנים התנהגותיים

:B1נטייה לנאמנות

:B2לגיווןנטיה

:B3צריכת שירות

:B4נטיה לסיכון

:B5נטיה לטכנולוגיה

:Bnמשתני התנהגות ענפיים

מידע אישי מוקדם•

התנהגות בערוצים  •

טקסט וקול האינטראקציות•

פעילות במדיה חברתית•

סקרים ושאלוני הכרת הלקוח •

משוב נציג לאחר מגע•

•.....

מידע סוציואקונומי•

גיאוגרפי-מידע דמוגרפי •

(סוכנים/ מוצרים )מידע היסטורי •

התנהגותילאנליטיקסמקורות מידע 

מאפשר זיהוי משתני אישיות של הלקוח–התנהגותי אנליטיקס7.
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?כיצד מחשבים משתנים התנהגותיים

:B1   נטייה לנאמנות~

:B2       נטיה לגיוון~

:B3   צריכת שירות~

:B4לסיכון     נטיה~

:B5 נטיה לטכנולוגיה  ~

:Bn  משתנים ענפיים~

מועדי רכישה  , סוכן קבוע/ חנות , גיל, תאריך הצטרפות

מאפייני שימוש ברשתות  , ציון המלצה בסקר אחרון, קבועים

קיום אפליקציה , הסטוריית פניות להצעת מחיר, חברתיות
...(, כניסה לאזור האישי, פעילה

מגוון תחומי תוכן ברשתות  , מספר המוצרים אצלי)נתח ארנק 
(חברתיות

עקביות  , היקפי צריכה, פניה לבירור חשבון, תדירות פניות

משך שהות באתר, צריכה

מוצרי אקסטריים, תיק ספקולטיבי, נמנע מחוזה שרות

,  מועד הורדת אפליקציה לראשונה, בירורים בשירות עצמי

קיום  , מועד+הגדרת משתמש באתר, זימון תורים דיגיטלי

,   מגורים, גיל, מוצרים משלימים לטכנולוגיה

משתני התנהגות ענפיים

מאפשר זיהוי משתני אישיות של הלקוח–התנהגותי אנליטיקס7.
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