market
Locator

preČo sa roZhodnÚŤ
pre market Locator?
online služba tejto
§jediná
funkcionality na Slovensku
databáza, ktorá automaticky
§jediná
rozpozná pohyb cieľovej skupiny

Market Locator je služba od spoločnosti Slovak Telekom, ktorá
v podobe jednoduchého online riešenia spája svet marketingu
a „business inteligence“. Riešenie poskytuje intuitívne vizuálne
ovládanie na mapách, je cenovo dostupné.

a miesto, kde sa skupina pohybuje
databáza aktualizovaná pravidelne
na dennej báze
služba, s ktorou zacielite kampane
presne na potenciálnych
zákazníkov

§
§

Zjednodušte si
PODNIKANIE
Podnikáte a chcete byť ešte úspešnejší? Alebo sa
rozhodujete, či rozbehnete nový biznis? Vyberte si novú
službu Market Locator, ktorá vám pomôže získať nových
zákazníkov a zarábať ešte viac peňazí!

Využite potenciál Market Locatora naplno!
Zaregistrujte sa na www.marketlocator.sk
a získajte prístup do portálu na 10 dní zdarma.
Teraz navyše s kreditom 10 € na vašu prvú
kampaň!

10 dnAí
ZDARM

Služby Market Locatora sú poskytované prostredníctvom agregovaných
a anonymizovaných údajov, na základe ktorých nie je možné sledovať
jednotlivcov a dokonca ani konkrétne skupiny. Službou nie sú dotknuté žiadne
práva zákazníkov Slovak Telekomu a ani nie je nijako narušované ich súkromie.

Vytvárajte
kampane
efektívne
Na základe vytvorenia správnej
cieľovej skupiny oslovíte
prostredníctvom SMS konkrétnych
zákazníkov. To vám zaručí vyššiu
úspešnosť kampane, a tým nižšie
náklady a vyššie zisky.

Zistite, kde sa pohybuje
vaša cieľová skupina
Plánujete si otvoriť novú pobočku, optimalizovať
existujúcu predajnú sieť či umiestniť najlepšie
promo stánky? V tom prípade je pre vás služba
Market Locator ideálna!

Systém vám na kampaň poskytuje takmer 1 milión
kontaktov, ktoré udelili súhlas s komunikáciou tretích
strán. Po vytvorení a odoslaní kampane získate
navyše report o vyhodnotení úspešnosti kampane.

Na mape Slovenska si zobrazíte
požadovanú lokalitu. Následne
si vyberiete presnejšie cieliace
kritériá, vďaka ktorým získate
podrobný prehľad o konkrétnej
skupine obyvateľstva.

S akými kampaŇami
Vám Market Locator
pomôže?

Podľa akých cieliacich
kritérií filtrujete
zákazníkov?

novootvorenej predajne
§podpora
podpora
nových smartfónových aplikácií
§podpora rozšírenia
návštevnosti obchodu, kaviarne,
§podujatiazvýšenia
atď.
ďalších kampaní orientovaných
§anamnožstvo
získanie nových zákazníkov

dátových služieb
§pvekohlavie
§mvyužívanie
iesto, na ktorom sa
§trvalá adresa
§zákazník
počas
§bonita zákazníka pracovnejzdržiava
doby,
noci
§využívaný telefón a víkendov
§

