Fáza CARE s ukážkou kampane a procesu (STDC rámec)
See-Think-Do-Care rámec (STDC) chápeme ako biznis model, ktorý pomáha pri tvorbe marketingovej stratégie, pretože je to koncept nákupnej nákupnej cesty.
Hovorí o štyroch fázach, v ktorých sa zákazník počas nákupného procesu nachádza. V každej fáze rozmýšľa inak a aj inak koná - vyhľadáva iné informácie.

Cieľ
udržať zákazníka (nie minimálne)
starať sa o zákazníka a jeho ďalšie potreby
budovať lojálny vzťah so zákazníkom
ponúknuť doplnkové produkty / služby

Aktivity
ďakovný e-mail
vyladiť e-mail marketing proces
bannerová reklama / remarketing
PPC reklama / remarketing

Vo fáze CARE sa snažíme udržať zákazníka a starať sa o neho. Zákazník už u vás nakúpil
(možno aj viackrát) a vašou úlohou je budovať lojálny vzťah.

Obsah kampane
e-mail marketing šablóna
social media reklama
reklama v sieti GDN
reklama v sieti GSN
e-mail marketing šablóna: vytvorenie šablóny na mieru

odkomunikovať:
Výbava na cyklo
vandrovku
CTA: objednať doplnky

Marketingový proces
proces, ktorý by sa mal udiať u vás v e-Shope
To je už fáza, kedy zákazník u vás nakúpil, ale vy môžete urobiť ešte viac. Vďaka ďalším marketingovým nástrojom viete predať k bicyklu aj doplnkový sortiment - v Alfonzovom prípade
set na opravu defektov, či upínaciu pumpu a špeciálny fixátor defektov v spreji.
Vzťah. Dôvera. Starostlivosť. 3 dôležité slová, ktoré vystihujú fázu CARE. Pokiaľ už u vás zákazník aspoň raz nakúpil, zrejme ste ho presvedčili. Už spoznal vašu značku, je informovaných o
produktoch / službách a možno aj chápe vašu pridanú hodnotu. Fáza CARE je dôležitou časťou nákupného procesu - staráte sa o vášho zákazníka. Snažíte sa o to, aby zákazník bol spokojný,
nakúpil u vás znova a odporúčal vás ďalej. Cieľom je konvertovať jednorázové nákupy na opakované - ale lojálne.

nastaviť e-mail
marketing šablónu
bannerová
a ppc reklama
zameraná na RMKT

social media reklama: boost / paid post s CTA tlačidlom (prispôsobiť formát) / RMKT

Marketingové kanály
blog + e-mail marketing
google ads, facebook ads
etarget, strossle
sociálne siete

Metriky
CLV
spokojnosť zákazníka
priemerná hodnota objednávky
odovzdanie recenzie

reklama v sieti GDN: bannery Tour de Slovensko s CTA do fázy / RMKT

e-mail marketing
FBAds + IGAds
GDN
GSN

CLV - viac o tejto
metrike v epizóde 12 ;)
spokojnosť zákazníka

reklama v sieti GSN: viacero RMKT reklám vo vyhľadávaní
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