
KÉRDÉS
amit egy marketing platform
értékelése során mindenképp
gondolj végig
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Bevezetés
Különböző marketing platformok értékelése
és rangsorolása során valószínűleg számos

kutatást végzel.

A preferenciák kialakítása során az egyes platformok
által kínált szolgáltatások és áraik természetesen
fontos szempontok, azonban csupán ezek
figyelembevételével nem fogunk egy teljes képet
kapni.

Az árak, a funkciók és a korábbi vélemények
elemzésével csupán felszínes képet kaphatunk az
adott platformban rejlő lehetőségekről és a 
negatívumairól.

Tapasztalataink szerint valóban megalapozott döntést, 
akkor hozhatunk egy marketing platform kiválasztása
során, ha először a szervezet jelenlegi működésébe
ássuk bele magunkat. Tehát számba vesszük a csapat
igényeit, céljait, kihívásait, valamint a jelenlegi
technikai tudását. Ez azt is jelenti, hogy előre
megtervezzük, miként alakulhat majd a szervezet, így
nem fogunk, olyan platformot választani, amely a 
jövőbeli növekedés útjába állna.



1. Milyen szinten van a csapatod technikai tudása?
2. Mennyire lehet összetett egy onboarding folyamat?
3. Mennyire ismerős a csapatnak az adott platform?
4. A platform kapacitása mennyire növelhető?
5. Milyen a jelenlegi tartalomkezelő rendszered?
6. Mennyire integrálható a vállalat többi eszközével?
7. Milyen fejlesztési kihívások és költségek merülhetnek

fel?
8. Van lehetőség további növekedésre?
9. Támogatja a platform a közös munkát?
10. Milyen érettségi szakaszban van a platform?

10 legfontosabb kérdés

Több éve segítünk ügyfeleinknek platformok bevezetésében és
az így szerzett tapasztalataink alapján szeretnénk néhány
fontos szempontot, tanácsot megosztani. Összeállítottunk egy
10 kérdésből álló listát, hogy segítsük a döntési folyamatot. 



Milyen szinten van a 
csapatod technikai tudása?

A csili-vili, bonyolult platformok csábítónak tűnhetnek elsőre, 
de kérdés ki tudja-e használni a kínált funkciókat csapat? 
Mennyi ideig tart majd betanulási időszak? Maguktól is el 
tudják-e majd sajátítani a szükséges készségeket vagy
szakember segítségére lesz szükséges? 

Ha magas szintű technikai képességekkel rendelkezik a 
csapat, akkor kevesebb időbe telik a profi felhasználóvá válás
folyamata. Alacsonyabb képzettségi szint, azonban
akadályozhatja a platform hatékony használatát. Megéri
őszintének lenni – hol tart most a csapat – hova szeretne
eljutni egy év múlva – és ez mennyire tartható valószínűnek. 

Legfontosabb, hogy legyen egy konkrét marketing terved, 
amely magába foglalja a kívánt siker meghatározását és
mérési pontjait is, azaz a legfőbb KPI-okat. 
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Teljesen mindegy, milyen platformot választasz, ha 
csapatod nem tudja, hogyan kell helyesen használni

nem sok hasznod fog származni belőle.



Mennyire lehet összetett egy
onboarding folyamat?

Létezik, ismerünk ilyen partnert vagy szakember? Ha nem, 
képes vagy Te lebonyolítani az onboarding folyamatát?
A házon belüli szakemberek és az ügynökségek egyaránt
nagy segítséget nyújthatnak abban, hogy a csapat
kényelmesen és otthonosan érezze magát az új. marketing 
platformban. Az egyes platformok tényleges költségébe ez is 
beleszámít

A költségek nagyrészt a platform összetettségétől, valamint
a szervezet méretétől és bonyolultságától függ.
Vizsgáld meg, mi kellhet egy platform elfogadásához a saját
csapatod esetében, számításba véve egy külső szakemberek
segítségét is. Javasoljuk, hogy kérj a platformot értékesítő
kollégától, egy hozzád hasonló ügyfél elérhetőségét, akivel
lehetőséged lehet megbeszélni a tapasztalatokat.

02

Jól ismert, hogy a betanulás és a kezdeti beállítások
folyamata gyakran lényegesen összetettebb és
munkaigényesebb feladat, mint maga a rendszeres
használat. Ez az a szakasz, ahol a legtöbb segítséget
nyújthat egy képzett szakember.



Mennyire ismerős a csapatnak 
az adott platform?

Az általános technikai
képességeik mellett a 
csapat platform 
specifikus tudása is 
kulcsfontosságú
szempont.
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Bár a csapatnak egy teljesen 
idegen dolog elsajátítása 
hosszabb ideig tarthat, várhatóan 
lassabban is fog megtérülni, de 
néha szükség van ilyen mértékű 
ugrások meghozatalára. Ne 
kizárólag a csapat tudása alapján 
válasz marketing eszközt - sokkal 
jobb, ha egy magasabb szintű 
platformot választasz, ami 
tényleg ki tudja szolgálja a csapat 
jelenlegi és jövőbeli igényeit 
egyaránt. 

A már meglévő tapasztalatok
rengeteget számítanak a 
bevezetés gyorsaságában. Ha a 
csapatnak már vannak előzetes
ismeretei egy platformmal
kapcsolatban, az alapképzések
kihagyásával lehetőség van egyből
a komplexebb, bonyolultabb
funkciók megismerésére. 



Mennyire növelhető a platform 
kapacitása?

Értékelés során gondold végig, milyen lehetséges jövőbeli
kimenetek képzelhetők el a vállalat fejlődésében és válasz
olyan platformot, amely ezek közül a legtöbbet tudná
támogatni. 

Más szóval, mi a platform várható élettartama? Hatékony lesz
még a jövőben, fog bevételt generálni, ha a szervezet …

Teljesíti vagy meg is haladja a kitűzött összes üzleti célt?
Megduplázódik a cégméret és 20 új felhasználót kell
hozzáadni?
Jelentősen megváltoznak a jelenlegi munkafolyamatok?
Óriási növekedés következik be a lead generálásban? 

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása alapvető lesz a 
hosszú távú ROI tervezése során. 

Ha egy platform sokáig tudja majd a vállalat céljait szolgálni
indokolt lehet egy nagyobb beruházás. 
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Egy platform bővítésének lehetősége hosszú távon
kulcsfontosságú szempont – senki sem szeretné, ha a 

jövőbeli növekedést pont ez tartaná vissza. 



Milyen a jelenlegi
tartalomkezelő rendszered?

Szoros kapcsolat a CMS és a CRM között (azaz mindkettő
ugyanabban az ökoszisztémában épül fel) jelentősen
hozzájárulhat a hatékonyság növeléséhez.
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Például, ha az értékesítés irányítási
rendszere, a tartalomkezelő
rendszer és a marketing platform 
szorosan kapcsolódik egymáshoz, 
könnyedén nyomon követhetővé
válik a sikeres ügyleteket teljes
folyamata – így értékes betekintést
nyújtva például a legjobban
működő tartalomfajtákba

Ha a jelenlegi tartalomkezelő rendszer (CMS) és a CRM 
között megszűnne a kapcsolat, akkor érdemes egy 

másik választás mellett dönteni. 



Milyen mértékben lesz
integrálható a platform a vállalat
többi eszközével?

Egyre fontosabb az értékesítési és marketing folyamatok
összehangolása is – ezt lehetővé tevő platformok fognak
előnybe kerülni. 

Ha jelenleg még nem is alkalmaz a vállalat ilyen összetett
módszereket, és nem is áll még készen egy gyökeresebb
változásra érdemes, olyan felületet választani, ami a jövőben
támogatna ilyen irányú fejlesztéseket is. 

Az összehangolt, korszerű folyamatok magasabb szintű vevői
élményt is generálnak, illetve jelentősen növelik a 
hatékonyságot. Ezért a legtöbb szervezet számára okos lépés, 
olyan CRM-mel dolgozni, mellyel mind a marketing mind a 
sales folyamatok gördülékenyen összeköthetők. 
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Hatalmas előnyt jelent, ha 
minden ügyféllel kapcsolatos
dolog egy helyen van kezelve
és vezetve. Így mielőtt egy új
marketing platform mellett
döntesz érdemes
megvizsgálni milyen
mértékben lesz integrálható
a vállalat már meglévő
rendszereivel. 



Milyen fejlesztési kihívások és
költségek merülhetnek fel?

Sok esetben egy új platformra való
áttéréskor szükség van egyedi
integrációk és eszközök
fejlesztésére, ezek során pedig
biztosan fog akad néhány olyan
hiba, amelyet fejlesztőknek kell
majd megoldaniuk.

Ha nehéz a platformhoz értő
fejlesztőt találni, vagy egy
komolyabb képzés szükséges
bizonyos részek megismeréséhez, 
akkor még több idő fog eltelni, 
mielőtt teljesen el tudna indulni az
új platformon való tényleges
munka.

Érdemes még bevezetés előtt
konzultálni a platform szakértőivel
a várható fejlesztési, integrációs
költségekről és akadályokról
egyaránt. 

A várható képzések idejét szintén
fel lehet számolni a platformhoz
kapcsolódó költségek tervezésébe.
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Az adatok migrálása
az egyik CRM-ből a 
másikba nem mindig 
egyszerű feladat, 
különösen, ha jelentős 
mértékű testre 
szabásra is szükség 
van. Javasoljuk, hogy 
olyan platformot 
válasz, mely az 
adatátvitelt a lehető 
legegyszerűbben 
tudja lebonyolítani.



Van lehetőség további
növekedésre?

Kérdés mi a jobb, ha 
több különálló, olcsó
eszköze van a 
vállalatnak, vagy ha 
egy csúcskategóriás
platformja, amelyben
minden szükséges
eszköz megtalálható.
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Erre pedig nincs konkrét válaszunk - a helyes válasz
a szervezet sajátosságaitól fog függeni – a 
méretétől, az összetettségétől, a felhasználók
számától, a folyamatoktól, a növekedés ütemétől és
még sok egyéb dologtól…

Amint az előbbiekben említettünk a vállalat
különböző eszközeinek integrálhatósága jelentős

költségeket takaríthat meg. 



Támogatja a platform a közös
munkát?

Általában több kolléga magasabb költségeket is jelent, ezért
választásunk előtt gondoljuk végig mi az ideális felhasználó
szám a mi esetünkben.

Több ember foglalkozik elemzések, riportok készítésével, 
tartalom gyártással vagy csupán pár kolléga?

A bővítési lehetőség kérdése itt is felmerül – ha 
valószínűsíthetőleg tovább fog növekedni a vállalat az ezzel
járó felhasználói költségeket is kalkuláljuk bele
számításainkba.
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Míg egyes platformok jelentősen segítik a közös
munkát, számos piacon megtalálható felület

egyáltalán nem helyez erre hangsúlyt.



Milyen érettségi szakaszban van 
a platform?

Gondolj a jövőre is!
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Régóta változatlan 
platformok

Folyamatosan bővülő, 
fejlődő felületek

• Meddig fog a piacon elismert maradni egy felület?
• Milyen gyorsan tud reagálni a változó marketing 

igényekre? 
• Tud-e jelentős fejlesztésekkel naprakész maradni hosszú

távon is? 
• Milyen gyakran hozz ki új funkciókat, eszközöket?

Mint minden körülöttünk a marketing világa is 
folyamatosan változik, a kiválasztott platformmal
szemben pedig fontos elvárás, hogy ezekre a trendekre
a lehető leggyorsabban tudjon reagáljon. 



Reméljük ez a pár elgondolkodtató
kérdés segíteni fog a számodra

legideálisabb platform megtalálásában.

Röviden összefoglalva az előbbieket:

Nem létezik egy mindentudó összehasonlító táblázat 
vagy rangsor, ami segíteni tudna Neked a megfelelő 
marketing platform kiválasztásában. Minden vállalat 
egyedi és ezeket az egyedi jellemzőket szem előtt tartva 
javasoljuk a fenti kérdések végig gondolását. 

Ha úgy érzed szívesen kérnél tanácsot szakértőktől, 
vagy érdekes lenne számodra, miként működik egy 
általunk preferált marketing platform a mindennapi 
használatban vedd fel velünk a kapcsolatot. 
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A Marketera egy nemzetközi tanácsadó ügynökség. Teljes
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