
9 jel
ami megmutatja,
mikor érdemes átállni 
a HubSpot CRM-re



A CRM-ek tárolják a vállalat összes üzleti- és kontakt nyilvántartását, így természetes hogy 
nem akarunk semmi olyat tenni, ami veszélyeztetheti e kiemelt fontosságú adatok 
hozzáférhetőségét. Egy új CRM-re való váltás elkerülhetetlenül többi órányi kutatást fog 
igényelni, annak érdekében, hogy a csapat számára tényleg a legideálisabb funkciókat 
tartalmazó eszközt találjuk meg.

Ha őszinték akarunk lenni mindezek mellett senki sem szeretné a CRM váltást megszervezni. 
Tehát, ha már CRM-váltásra kerül sor, a legjobb, ha már elsőre jól csináljunk.

Ha ezt olvassod, valószínűleg épp most készülsz a nagy lépésre - regisztrálni a HubSpot CRM-
re, de még mindig nem vagy teljesen biztos, hogy ez a helyes döntés.

Ezért nézzük végig, honnan tudhatod meg biztosan, hogy a HubSpot CRM-re való váltás a 
legjobb lépés Neked és a csapatodnak.

Kezdjük a tényekkel.

A CRM-váltás nagy jelentőségű egy 
vállalkozás életében



Tények

Először: a legjobb CRM az, amelyet a csapat ténylegesen használ is
Nem számít, hogy mennyi keresést és kutató munkát végzel, nem számít, hogy 
mennyi pénzt áldozol rá, a lényeg, hogy ha a csapat nem használja, akkor nincs 
értelme.

Első legfontosabb dolog, ha először próbálsz CRM-et bevezetni, vagy ha épp egyik 
CRM-ről a másikra váltasz át - csak akkor fog működni, ha valóban használod.

Másodszor: a konfiguráció folyamata soha nem lesz kész
Igen gyakran látjuk, hogy a szervezetek szinte lebénulnak, amikor megpróbálják a 
CRM összes lehetséges beállítását megvalósítani, addig pedig nem hajlandóak 
elindítani amíg "tökéletes" nem lesz.

Hidd el, hogy az új CRM-mel sokat fogsz tudni fejlődni, de azt is el kell fogadni, hogy 
mindig lesz hova tovább fejleszteni a rendszert. Ha a csapat elkezdi használni, fontos 
lesz a visszajelzéseket is meghallgatni és kezelni.



Tények

és az utolsó: a CRM egy eszköz
Nem stratégia, és nem is egy rövidített út a sikerhez. Nem végzi el helyettünk a 
munkát, csak megkönnyíti.

Azok a szervezetek, amelyek bevezetik és ténylegesen jól kihasználják a CRM-et, 
megértik, hogy jelentősen megkönnyítheti a siker elérését, de nem garantálja.

De: a HubSpot CRM nem minden sales és marketing csapat számára a 
legmegfelelőbb választás, habár sok mindenre kínál lehetőséget.

Több éves tapasztalatunk után, íme a leggyakoribb jelei annak, hogy a HubSpot 
CRM-re való váltás a helyes döntés



1. jel

A jelenleg 
használt CRM már 
rég elavult

A "házilag fejlesztett CRM-ek" azok, melyek a szervezet 
által egészen az alapoktól indulva saját kezűleg lettek 
felépítve.

Ezek a megoldások általában alacsony beruházási 
költségek miatt kedveltek, de - a professzionális CRM-
ekkel ellentétben - nem áll rendelkezésünkre ilyenkor egy 
képzett fejlesztőcsapat. Ezek a megoldások egy ideig 
ugyan jól működhetnek, de ahogy más programok 
folyamatosan fejlődnek, a saját kezűleg gyártott CRM-ek 
stagnálni fognak, a más programokkal való integrálásuk 
pedig egyre nehezebb lesz.

A HubSpot CRM szinte hetente frissül új eszközökkel, 
UI/UX fejlesztésekkel, és jelenleg is több mint 300 
alkalmazás és webes szolgáltatás integrációját támogatja. 
A rendszeres frissítéseknek köszönhetően soha nem kell 
aggódni amiatt, hogy CRM rendszerünk elavulna.



2. jel Menedzserként nincs kellő 
rálátásod az értékesítési pipeline-
ra

• Meg tudja jósolni, hogy az értékesítési csapat mennyi bevételt fog hozni a hónap végén?
• Tudod, hogy hány olyan üzletet ajánlottak fel nekik, amelyet még nem írtak alá?
• Meg tudod mondani, hogy hány elakadt üzlet van jelenleg?
• Tudod, hogy milyen tevékenységek veszik el az értékesítési csapata idejének nagy részét?

Értékesítési vezetőként ambiciózus céljaid vannak, és el is várják a kitűzött célok elérését? Ha nem 
sikerül, akkor feltehetőleg a szervezeten belül számos embernek meg kell majd magyarázni, miért 
nem sikerül.

VAGY

Nem kell senkinek sem riportálnod, mert te állsz a szervezet élén? Viszont feltehetőleg így még 
motiváltabb vagy és még fontosabb lenne pontosan látni az értékesítési folyamatokat mivel az 
üzlet jövője áll rajtad.



Szögezzünk azonban le, hogy az értékesítési pipeline-ok nem arra szolgálnak, hogy az értékesítési 
vezetők mikromenedzseljék a csapatot. Hanem arra szolgál, hogy átláthatóvá váljon hány ügyféllel 
dolgoznak, mik az előrejelzések, ezek tudatában pedig megfelelően lehessen a költségvetést elkészíteni 
és megtervezni.

• Túlértékesítjük és így túlvállaljuk magunkat, most pedig nem fogjuk tudni megfelelően teljesíteni az ügyfeleknek tett 
ígéreteinket?

• Mekkora ROI esik egy értékesítőre?
• Hány értékesítést kell végrehajtanunk, mielőtt még fel kellene vennünk egy új értékesítési csapattagot?
• Hány eladást kell megvalósítanunk, mielőtt fel kell vennünk egy új szállító és/vagy támogató csapattagot?

Ha ilyen kérdések miatt nem tudsz aludni, akkor a HubSpot CRM neked való!

A HubSpot közvetlenül foglalkozik ezekkel a kérdésekkel a személyre szabott riportálási eszközökkel és 
az értékesítési és marketing dashboardok segítségével.

https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/dashboard/customize-your-dashboards?__hstc=118612054.7f80b20b00132a5594264aa552d3d64b.1622789111311.1622789111311.1622789111311.1&__hssc=118612054.1.1622789111311&__hsfp=1363843372


3. jel

Az értékesítési 
pipeline-ból nem 
kapsz semmilyen 

körvonalazódó 
akciótervet

A felszínen ez pont olyan, mint a 2. jel, mivel a pipeline jobb 
megértése körül forog, de a tünetek eltérőek.

• Ha megnézed a pipeline-t a mostani állapotában, el tudsz 
mondani bármit a leadek-ről?

• Honnan származnak a legjobb és a legrosszabb lead-ek?
• A vásárlási folyamat mely szakaszában diszkvalifikálódik a 

legtöbb lead?
• Mitől lesz jó egy lead?
• Miért zárunk ki annyi lead-et, és mit teszünk ez ellen?

Tapasztalatok alapján minden értékesítőnek legalább 101 oka 
van arra, hogy miért volt rossz egy lead.

Ha azt mondják, hogy egy lead rossz, akkor valószínűleg 
úgyis van. Tehát amikor visszadobják ezeket a leadeket, van 
a CRM-ben olyan folyamat, amely képes összegyűjteni az 
ezekkel kapcsolatos információkat, hogy a jövőben jobb 
leadek-et tudjatok szerezni?

Ha a fenti pontok közül néhány kérdésre nem tudsz választ 
adni, pedig szeretnél, akkor valószínűleg itt az ideje áttérni a 
HubSpot CRM-re.
A HubSpot testreszabható riportjai és a kialakítható 
dashboardjai könnyen megoldják ilyenféle problémáidat. 



4
. 

jel e-mailben és/vagy Excel táblázatokban 
követed nyomon az összes üzleti 
folyamatot

Ha a különböző ügyleteid a postaládádban vagy egy Excel-táblázatban élnek, jó eséllyel a fent 
említettek nagy részét már átélted és valószínűleg feltettél már magadnak a következő kérdések közül 
is néhányat:
• Mikor kerestem fel utoljára az adott potenciális ügyfelet?
• Válaszoltam-e már ennek a lead-nek?
• Megnyitotta már az érdeklődő az e-mailemet?
• Hányszor nyitotta meg az e-mailt?
• Megnyitották az e-mailt, de vajon rá is kattintottak vagy megnézték az ajánlatot?

Ahogy a kérdések listája folytatódik, úgy válik egyre nehezebbé, majd szinte lehetetlenné a válaszadás 
CRM nélkül.

Ha az értékesítési csapat választ tud kapni az ilyen kérdésekre, akkor a tolakodóból könnyen a 
segítőkészség kategóriába léphetnek a leendő ügyfelek szemében .

Azok az értékesítők, akik úgymond “fekete dobozban” dolgoznak, és fogalmuk sincs arról, hogy mit 
gondolnak vagy tesznek a potenciális ügyfelek, nem tudnak túl hatékonyak és hasznosak lenni. A 
HubSpot CRM tevékenységnaplójával és a gyors feladatkövetési funkcióival ezek a problémák már 
csak a múlté lesznek.

https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/contacts/manually-log-a-call-email-or-meeting-on-a-record?__hstc=118612054.7f80b20b00132a5594264aa552d3d64b.1622789111311.1622789111311.1623139014061.2&__hssc=118612054.1.1623139014061&__hsfp=3469697824
https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/tasks/use-tasks?__hstc=118612054.7f80b20b00132a5594264aa552d3d64b.1622789111311.1622789111311.1623139014061.2&__hssc=118612054.1.1623139014061&__hsfp=3469697824


5. jel Az értékesítési csapatnak nincs 
kellő tudása a weblapok 
teljesítményéről

A marketing csapathoz hasonlóan az értékesítési csapatnak is képesnek kell lennie 
megválaszolni olyan kérdéseket, mint például:

• Milyen interakciókat váltottunk ki a marketing e-mailekkel?
• Hányan és hányszor látogatták meg a weboldalunkat?
• Mely oldalakat tekintették meg legtöbben?
• Hány cikket, blogot olvasták el?
• Melyik videókat néztek meg?

Ez nem csak abban segít az értékesítési csapatnak, hogy jobban megértse az érdeklődőket, hanem abban 
is, hogy betekintést nyerjenek, hogyan lehet javítani az értékesítés folyamatát a weboldalon keresztül. Mi 
lenne, ha tudnánk, hogy az érdeklődőknek legalább 30 oldalt kellene elolvasniuk a weboldalunkon, vagy 10 
videót megnézniük, és az értékesítési csapatunk az esetek 80%-ában máris le tudná zárni az ügyleteket?

A HubSpot CRM cookie-követést használ, hogy csapata részletes hozzáférést kapjon mindahhoz, amit 
fentebb említettünk, vagy még többhöz…

https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/account/how-does-hubspot-track-visitors?__hstc=118612054.7f80b20b00132a5594264aa552d3d64b.1622789111311.1623168054445.1623220556849.5&__hssc=118612054.1.1623220556849&__hsfp=3469697824


6
. 

jel Külön CRM-et használtok az 
értékesítéshez és a marketinghez

Ha egy CRM-et használtok a marketingre és egy másik CRM-et az értékesítésre, itt az ideje 
elgondolkodni a kettő egyesítéséről.

Gyakran látjuk, hogy a csapatok a HubSpot Marketing Hubot és a hozzá tartozó CRM-et használják a 
weboldal látogatói információk gyűjtésére, azonban az értékesítési csapat egy másik rendszerben 
tartja az üzletkötési adatokat.

Ez nem csak megduplázza a munkát, de sem az értékesítő sem a marketing csapat nem tud 
hatékonyan együttműködni, mivel nincs teljeskörű rálátásuk egy-egy kontakt viselkedésére.

Egyetlen CRM használata, amiben az értékesítés és a marketing egyaránt dokumentálja és 
megtekintheti az egyes kontakt tevékenységeket, mindkét csapat számára nagyobb betekintést nyújt 
a kapcsolattartók tevékenységébe és a márkával kapcsolatos általános tapasztalatokba.



7. jel

Integrációval 
kapcsolatos 
problémák 

Az integrációs problémák általában 
nem olyan bonyolultak, de mégis 
ismerni kell a szükséges lépéseket, 
érteni kell megoldási folyamatot, ami 
igen időigényes lehet. 

Ha nincs valamilyen speciális iparági 
előírás, a HubSpot CRM 
gördülékenyen tudja kezelni az 
integrációs problémákat is.



8
. 

jel

Nem tud 
beszámolni arról, 

hogy a marketing 
aktivitások 

hogyan hatnak a 
bevételekre

Ez a korábbi pontokban említettek gyakori következménye.  

Az integrációs problémák, a két CRM használata, az 
értékesítési pipeline-ra való rálátás hiánya itt mind 
együttesen jelentkezik.

Marketingesként az alapján ítélnek meg minket, hogy 
mennyire kedvezően irányítjuk a forgalmat, a leadek-et és az 
értékesítést.

Ha a HubSpotban nem követjük nyomon az általunk 
megkötött üzleteket, és nem tudjuk megmondani, hogy 
mely weboldalak, e-mailek és marketing aktivitások 
befolyásolták közvetlenül az eladást, akkor nem tudhatjuk, 
hogy az érdeklődők mit tartanak valójában értékesnek.

Ha sikerül összekötni a lezárt ügyletek és az ezeket kiváltó 
marketing aktivitások kapcsolatát, a vezetők szemében 
marketing csapatunk költségközpont helyett profit 
központtá válhat.

A HubSpot CRM segítségével egy helyen láthatod majd az 
összes ilyen információt.



9
. 

jel Több értékesítési eszközzel is 
zsonglőrködsz

Azért bővítjük folyamatosan a meglévő értékesítési eszköztárunkat, mert könnyebbé akarjuk tenni az 
életünket - egyszerű és világos.

Így amikor azon kapjuk magunkat, hogy egy eszközt használjuk a megbeszélések ütemezésére, majd 
egy másik eszközt a video konferenciákra, az e-mail sablonjainkat pedig szintén egy különböző helyen 
tároljuk, természetes, hogy egy kicsit szétszórtnak érezzük magunkat.

Ezeket az eszközöket arra tervezték, hogy időt takarítsanak meg a csapatnak, nem pedig arra, hogy 
megnehezítsék a dolgokat.

Egy megfelelő CRM-nek magába kell foglalja vagy legalább össze kell kötnie az ilyen alkalmazásokat, 
hogy az értékesítési csapat gyorsan elvégezhesse ezeket a műveleteket egy helyen.

A HubSpot CRM lehetővé teszi ezt! Integrálható több mint 300 alkalmazással, webes szolgáltatással, a 
CRM-be pedig közvetlenül be vannak építve az említettet képességek: hogy például e-mail sablonokat 
tudjunk létrehozni, vagy rövid, újra felhasználható szöveg blokkokat (úgynevezett snippeteket) 
készítsünk.

Nincs szükség több tucatnyi további eszközre.



Mi a következő lépés?

Ha a fent említett problémák közül akár csak egyet is tapasztalsz, 
javasoljuk, hogy nézd meg a HubSpot CRM-ét.

Érdekel HubSpot CRM? Készítettünk Nektek egy videót amiben 
bemutatjuk a HubSpot ingyenes CRM alkalmazásának funkcióit 
magyarul: https://youtu.be/AGHRd2AxkOg

Készítsd fel csapatodat a használatára vagy kérj tőlük segítséget!

https://youtu.be/AGHRd2AxkOg


A Marketera egy nemzetközi tanácsadó ügynökség. Teljes körű technológiai és 
módszertani keretrendszerünk egyetlen összehangolt gépezetben egyesíti 

ügyfeleink marketing, sales, és recruitment erőfeszítéseit.

https://www.marketera.agency/

Lépj kapcsolatba velünk
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