
Excel vs. CRM 

Új ajánlatok értékesítése meglévő 
ügyfeleknek



Szeretnéd növelni 
árbevételedet meglévő 

ügyfelekből?

Vannak ötletek, de még 
kell egy kis segítség?

Akkor jó helyen vagy és jó időben.

Lássuk most hol állsz? 👉   



Még Excelben kezeled az ügyfeleket?
Akkor már biztosan találkoztál ezekkel:

● Kaotikus adatbázis, szétszórt ügyféladatok
● Nem világos, hogy hogyan haladnak az 

éppen futó projektek
● Fontos riportok és üzleti információ hiánya
● Teendők, amikről napi szinten 

megfeledkeznek a csapatok
● Hibázások amiatt, hogy nem egyértelműek a 

következő lépések



Anélkül veszítetek lehetőségeket és ügyfeleket, hogy arról tudomást 
szereznél

Ha van egy egyszerű és átlátható adatbázisod:

● Könnyen kereshetsz a régi és meglévő ügyfelek 
adataira

● Láthathatod, hogy mikor, mit vásároltak, mik 
voltak a preferenciáik / kifogásaik

● Tudod, hogy mikor és milyen ajánlattal kell 
megkeresned őket, hogy értékesíteni tudj

● Így növelheted az árbevételedet a meglévő 
ügyfelekből



Mi a helyzet a te régi vásárlóiddal? Ugye nem feledkeztél 
meg róluk...

➔ Sokszor annyira el vagyunk foglalva az új 
ügyfelek szerzésével, hogy megfeledkezünk a 
meglévő ügyfeleinkben lévő hatalmas 
lehetőségekről

➔ Az Excel táblázatok nem segítenek felderíteni 
ezeket a lehetőségeket

➔ Enélkül viszont súlyos árbevétel forrásról 
mondunk le



Tudtad?

➢ Az esélye, hogy eladjunk egy meglévő ügyfélnek 
60-70%, míg egy új ügyfél esetében csak 5-20%

➢ Meglévő ügyfelek átlagosan többet költenek 
vásárláskor, mint új ügyfelek

➢ Meglévő ügyfelek 50%-kal nagyobb eséllyel próbálnak 
ki új termékeket és 31%-kal többet költenek



Olyan ajánlatokkal keresd meglévő ügyfeleidet, ami az ő igényeikre van 
szabva

➔ Már tudod, hogy ajánlatokat kellene küldened a 
meglévő ügyfeleknek, de nem tudod hol kezdj 
bele?

➔ Akadályoz az Excel abban, hogy megtaláld 
azokat, akiknek érdemes lenne ajánlatot 
küldened?



A CRM rendszer nagy előnye az Excelhez képest, 
hogy könnyűvé teszi a meglévő ügyfelek kezelését

A CRM nem csak új ügyfelek 
szerzését támogatja, hanem 

a meglévő ügyfelek 
árbevételének 

maximalizálását is.



Első lépés:
Tedd élővé az adatbázist

Egy ilyen adatbázisból tudná a 
kollégád, hogy kit, milyen 
ajánlattal, mikor érdemes hívni?



Egyszerűbb dolga van, ha a CRM adja a feladatokat

A MiniCRM-ben 
minden ügyfélhez 

adhatsz lehetőségeket, 
amit a rendszer 

megadott időben jelez 
a kollégádnak. Te 

pedig ellenőrizheted 
az elvégzését.

.



Minden ügyfél adatlapján tárolhatjátok, a későbbi 
értékesítési lehetőségeket, vagy hogy miért nem vásárolt 

legutóbb.



Létrehozhatsz automatikus feladatokat ezekre a mezőkre szűrve, pl. akik 
konkurencia mellett döntöttek, szerződés lejártával létrehozhat egy 

feladatot a rendszer.



Emlékeztet ajánlás 
lehetőségére is

Automatikus e-mailekkel 
felderítheted, hogy milyen 
valószínűséggel ajánlanának 
ügyfeleid, majd megkeresheted 
azokat, akik pozitívan 
nyilatkoztak.



Második lépés:
Használd a 

megfelelő szűrőket
Ha már van egy jó 
adatbázisod, innen lesz 
igazán izgalmas!



Szűrők ügyfelekre
● Szinte minden adat, ami bekerül a 

MiniCRM-be, szűrhető így néhány 
feltétel alapján kikereshetsz 
bármilyen ügyfelet

● Így mindig személyreszabott 
ajánlatokkal tudod megkeresni 
őket, anélkül, hogy minden ügyfél 
adatot fizikailag át kellene 
nézned



Harmadik lépés:
Szegmentált e-mail 

küldés
Szabd személyre a tömeges 

e-maileket



Van egy ajánlata, ami ügyfeleinek csak egy szegmensének releváns?

Percek alatt létrehozhat 
akármilyen szegmenst a 

MiniCRM-en belül (például ár 
akcióhoz azoknak, akik eddig ár 

miatt nem vásároltak)

Kiküldjük nekik az e-mailt, 
amiben egy kattintással 

jelezhetik, ha érdekli őket az 
ajánlat, amiről a felelős 

feladatot kap.



Negyedik lépés:
Mérd az 

eredményeket
Tudd pontosan, hogy milyen 

eredményekkel futnak a 
kampányaid



Mérd az eredményeket azonnal frissülő riportokkal

A riportokat veled közösen úgy 
rakjuk össze, hogy a céged számára 
legfontosabb információk legyenek 

egy kattintással elérhetőek. 

Például az is, hogy az 
újraértékesítéseket milyen 

százalékban tudják sikeresen zárni 
kollégáid.



Vagy hogyan teljesítettek az e-mailek

A MiniCRM segítségével nem csak azt tudod követni, hogy melyik e-mailt 
hányan nyitották meg vagy kattintottak tovább belőle, hanem azt is, hogy 

konkrétan hány lead érkezett belőle és hány vásárlás történt.



Aktivitás riportok

Ebben követheted nyomon azt, 
hogy kollégáid milyen feladatokat 
végeznek el a rendszerben és azt 

is, hogy milyen sikerrel. Sőt azt is 
láthatod, hogy milyen órákban 

kifejezetten aktívak és melyikben 
nem.



“Cégvezetői szemmel, a MiniCRM egy jó kontrollrendszer, a bevezetése 
után megszűntek a “vetítések”, azzal kapcsolatban, hogy ki, mit és mikor 

csinált. Minden értékesítő teljesítményét ebben mérjük. Sokat invesztálunk 
az értékesítők képzésébe, a fejlődés, az eredmények jól láthatók a 

MiniCRM-ben.”
Iván Imre, Ügyvezető Igazgató, Prosec Biztonságtechnikai Kft.



Hogyan indulhatsz 
el MiniCRM-mel?

1. Kollégánk keresni fog az 
igényeiddel kapcsolatban

2. Beszéljétek meg az üzleti célokat 
és miben támogathat a rendszer

3. Nézd meg a 40-60 perces 
bemutatót, amit már céged 
folyamataira szabtunk


