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Mi a viselkedés alapú marketing?
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Mik a szinonimák?

• Viselkedés alapú marketing 
• Remarketing 
• Intelligens ajánlók

!3



A viselkedés alapú marketing platformjai

• Saját website/blog 
• Saját email 
• Saját közösségi platformok 
• Facebook remarketing 
• Adwords remarketing
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Megoldásszállító szoftverek

• intercom.io 
• Scarabresearch 
• Gravity RD 
• HubSpot 
• Marketo 
• Adwords 
• Facebook 
• stb
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Saját website/blog
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Saját  
email
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Saját közösségi platformok
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Facebook remarketing
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Adwords retargeting
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HOGYAN 
MŰKÖDIK?



Ügyfélkommunikáció régen …
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… és ma
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A viselkedési információk
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Mivel gyűjtehtünk viselkedés alapú 
adatokat az eLearning-ben?
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Mit szeretnénk tudni a távoktatásban 
regisztrált felhasználóinkról?

• Mely oktatási anyagot néztek meg? 
• Mennyi ideig tartozkodnak a kurzusban 

illetve egy-egy modul/anyag oldalán? 
• Milyen jellegű kérdéseket tesznek fel a 

support-nak? 
• Milyen eredménnyel töltötték ki a tesztet egy-

egy modulban? 
• Stb.
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Néhány funkcióval a Moodle is 
rendelkezik, de azok nem használhatóak

• Képzésre 
• Résztvevőre 
• A kurzs 1-1 oktatási anyagra 
• stb 

• A szűrt információ nehezen vagy sehogy nem 
használható fel a későbbi kommunikációban 
a résztvevővel
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Események beállítása: intercom.io
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A szegmensekből csoportok alakíthatóak 
és megkereshetőek in-app/email-ben
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Forgatókönyv

• Ha letöltött minden anyagot 1 modulból és 
• a videót belőle min 2x nézte meg és 
• a modul tesztjét max. 60%-ra csinálta meg 

akkor 
• In-app (és/vagy emailben) üzenetben kapjon 

felhívást Skype konzultációra adott témában
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Mit kerülünk ki viselkedés alapú 
távoktatással?

• “Csak egy jelszavas felület ahol letölthetek 
mindent” 

• Egy üzenet mindenkinek 
• Üzenet nem megfelelő időben 
• Oktatók proaktivitás hiányát 

• Ilyen a távoktatás szószerint!
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Az intercom.io nem csak viselkedés alapú 
távoktatást hanem kommunikációt is biztosít

• A Moodle-ben nem egyszerű különböző 
csoportokat emailben elérni 

• Pláne nem perszonalizált üzenettel 
(megszólítás, eseményhez vagy 
viselkedéshez köthető üzenet, stb) 

• Nem is beszélve az utóértékelésről
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Kérdés kategóriák beazonosítása, majd 
automatikus vagy személyes válasz
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Minden kommunikációs platform egy 
adminisztrációs felületen
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KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET! 
www.senpai.hu
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