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GRUNDLÄGGANDE ARBETSFLÖDEN FÖR AUTOMATION

Välkomstmejl

Datakälla: Webbsida/ Landningssida
Kanal: E-post
Trigger: Ny registrering / första köp

En användare registrerar sig
för att få nyhetsbrevet

"Välkommen! Vi är glada
över att ha dig hos oss"

Födelsedagsmejl

Datakälla: CRM / ERP / landningssida / en Excel export
från ett externt system (t.ex. ett hotellbokningssystem)
Kanal: E-post
Trigger: Kundens födelsedag

Check:
Kundens födelsedag

"Grattis på födelsedagen!
🎁
Öppna meddelandet och
använd ditt presentkort "

GRUNDLÄGGANDE ARBETSFLÖDEN FÖR AUTOMATION

Tack mejl för registrering till evenemanget
Datakälla: Webbsida/ landningssida / inbjudan e-post
Kanal: E-post
Trigger: Registrering till event

En användare registrerar
sig till eventet

"Tack för att du registreerar dig till vårt
event! Vi ser fram emot att träffa dig "

Referens mejl

Datakälla: CRM / ERP / landningssida
Kanal: E-post, I-App meddelande
Trigger: Registrering / köp

En användare har registrerat sig

"Vinn 100 polletter genom att bjuda
med en kompis, använd kod NICE10!"

AVANCERADE FLÖDEN FÖR AUTOMATION

Välkomstmejl

Datakälla: Webbsida/ Landningssida
Kanal: E-post
Trigger: Ny registrering / första köp

En användare har registrerat
sig för nyhetsbrevet

"Roligt att se att du är intresserad
av vårt nyhetsbrev! Välj det innehåll
som passar dig."

Lägg till segment:

Lägg till segment:

Intresserad av innehåll X

Intresserad av innehåll Y

"Läs senaste blogginlägget
avseende innehåll X"

"Läs senaste blogginlägget
avseende innehåll Y"

AVANCERADE FLÖDEN FÖR AUTOMATION

Födelsedagsmejl

Datakälla: CRM / ERP / landningssida / en Excel export
från ett externt system (t.ex. ett hotellbokningssystem)
Kanal: E-post
Trigger: Kundens födelsedag

Check:
Kundens födelsedag

"Grattis på födelsedagen! Öppna
meddelandet och använd ditt presentkort"

Vänta: 7 dagar

Öppnade mottagaren meddelandet

Vänta: 1 dag

"Påminnelse om att aktivera
presentkortet"

AVANCERADE FLÖDEN FÖR AUTOMATION

Lead generering

Datakälla: Webbsida / landningssida
Kanal: E-post
Trigger: Ifyllt formulär / Nedladdning

Användare laddar
ner guide

"Här är guiden du
laddat ner"

Tillagt i segment:

Intresserad av produkt X

Vänta: 2 dagar

"Skulle du vilja lära dig mer om
vilka fördelar och resultat våra
kunder får av produkt X?"

AVANCERADE FLÖDEN FÖR AUTOMATION

Mer- och korsförsäljning
Datakälla: CRM / ERP
Kanal: E-post
Trigger: Köp

Nedladdning:

Kunden har köpt produkt X

Tillagt i segment:

Korsförsäljning kampanj

"Hej, vänligen hitta bifogad information
om lösningar Y lämpliga för produkt X"

Vänta: 7 dagar

"Skulle du vilja lära dig mer om vilka
fördelar och resultat våra kunder får
av produkt X?"

AVANCERADE FLÖDEN FÖR AUTOMATION

Tävling

Datakälla: Webbsida/ landningssida
Kanal: E-post
Trigger: Deltagare till tävlingen

Användaren finns i segmentet:
Fyllt i ett tävlingsformulär

Vänta: 1 dag

"Psst, här är ett special erbjudande
för alla som deltar i tävlingen."

Vänta: 7 dagar

"Du vet väl att du alltid kan
använda ditt presentkort för både
produkt X och Y?"

