Jak osiągnąć wskaźnik konwersji
na poziomie 26% dzięki odzyskiwaniu
porzuconych formularzy
Success story: Idea Bank Branża: Finanse i Bankowość

Porzucone formularze zapytań, podobnie jak opuszczone koszyki w sklepach
internetowych, to dziś bolączka wielu firm. Problem ten szczególnie dotkliwie
odczuwalny jest w branży finansowej, gdzie wypełnienie formularza może prowadzić
prosto do transakcji, czy też podpisania umowy. Jak więc skutecznie zapobiec utracie
potencjalnych klientów i dochodów? Kluczem do sukcesu będzie dobrze poprowadzona
kampania e-mail marketingowa, na przykładzie historii Idea Bank.

O firmie
Idea Bank pracuje z klientami z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw, specjalizując się
we wspieraniu osób prowadzących własną
działalność gospodarczą.

Obszary działalności
bankowość
finanse

Charakterystyczne dla Idea Bank graﬁki
wykorzystane w tej kreacji mają przywołać na myśl
inne kampanie marketingowe ﬁrmy, dobrze znane
i rozpoznawalne przez klientów.
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Problem

Rozwiązanie

Wysoki, bo sięgający aż 83% poziom porzucenia

Idea Bank wprowadził scenariusz
automatyzacji wiadomości
wysyłanych do osób,
które porzuciły niewypełniony
formularz zapytań.

formularzy zapytań o ofertę lokaty terminowej
przez potencjalnych klientów Idea Bank.
Niełatwo jest przyciągnąć klientów na stronę
internetową, a nawet jeśli liczba odwiedzin rośnie,
nie zawsze przekłada się to na większą sprzedaż.
Mniejszy zwrot z inwestycji wynika też z porzucania

Klienci rozpoznani jako
zarejestrowani użytkownicy
otrzymywali e-mail po 60
minutach braku aktywności
na stronie internetowej banku.

częściowo wypełnionych formularzy, co okazało się
sporym problemem dla IdeaBank. Firma podjęła
więc odpowiednie kroki w celu odzyskania
przynajmniej części użytkowników wstępnie
zainteresowanych lokatą terminową.

Proces odzyskiwania porzuconych formularzy z wykorzystaniem Modułu Webowego ExpertSender

Potencjalny klient na
stronie internetowej

Rozpoczecie procesu
wypełniania formularza

Aby upewnić się, że formularz na stronie Idea Bank
faktycznie został porzucony, prawdopodobnie
z zamiarem późniejszego dokończenia procesu,
zwiększono dopuszczalny czas braku aktywności
użytkownika do 60 minut

Strona z formularzem
zapytań o lokatę

83% porzuca formularz (60 minut braku
aktywności użytkownika na stronie)

Moment podjęcia
decyzji

Brak danych użytkownika
w bazie
Moduł Webowy
ExpertSender

Koniec

Rozpoznanie danych
użytkownika

wzrost współczynnika konwersji
Przekazanie informacji
do systemu wysyłkowego

Wysyłka e-maila z przypomnieniem
o porzuconym formularzu

Dane użytkownika, który porzuca formularz są automatycznie zestawiane z bazą kontaktów Idea Bank. Dzięki temu, zarejestrowani użytkownicy
po opuszczeniu strony otrzymają zaprogramowaną wcześniej wiadomość z przypomnieniem o możliwości powrotu do formularza.
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wskaźnik konwersji na poziomie

26%

26% odbiorców e-maili z przypomnieniem
powróciło na stronę banku i wypełniło formularz
Rezultat

Wykorzystane

Idea Bank udało się odzyskać wielu
potencjalnych klientów spośród 83%
użytkowników porzucających formularz
zapytań o lokatę terminową. Dowodem na
efektywność automatyzacji procesu wysyłki
wiadomości
jest zwiększenie konwersji do poziomu 26%.

scenariusze marketing automation
funkcjonalność odzyskiwania
porzuconych formularzy
Automatyzacja Email Marketingu polega
na tworzeniu scenariuszy komunikacji opartej

Innymi słowy, 26% odbiorców e-maili

o określone warunki i zachowania. O tym,

przypominających o wypełnieniu formularza

którą ze ścieżek poprowadzony zostanie dany

kliknęło w link zawarty w treści wiadomości

użytkownik, zadecydują wydarzenia

i dokończyło proces zapisu na lokatę

wywoływane w reakcji na konkretne
zachowanie odbiorcy.

Dzięki Modułowi Webowemu
ExpertSender udało nam się
odzyskać ponad 1/4 porzuconych
formularzy zapytań w kampanii
dotyczącej lokaty terminowej.
Pozyskaliśmy wielu nowych
klientów tam, gdzie zazwyczaj
ich traciliśmy. ExpertSender
pomógł nam zwiększyć ROI
z działań marketingowych,
będziemy więc dalej kontynuować
naszą współpracę.
Michał Węglewicz

Performance Marketing Team Leader, Idea Bank

System ExpertSender pozwala na łatwe
tworzenie i realizację scenariuszy
marketingowych,
takich jak lead nurturing, reaktywacja odbiorców
czy porzucony koszyk zakupowy. Intuicyjny
edytor bazuje na blokach, które z łatwością
można połączyć ze sobą jednym kliknięciem
tworząc
w ten sposób różne ścieżki odzwierciedlające
podróż klienta w kampanii marketingowej.
Nie sposób zaprzeczyć, że częściowo
wypełniony lub porzucony formularz przekłada się
na znaczące straty w dochodach. Klienci
ExpertSender mogą jednak skorzystać z
funkcjonalności odzyskiwania porzuconych

Dowiedz się jak ExpertSender zwiększy Twoją
sprzedaż. Stwórz i poprowadź kampanię
wielokanałową wykorzystując marketing
automation w takich kanałach jak: e-mail,
SMS, Web Push, aplikacje mobilne i nie tylko.

Zamów demo
expertsender.pl/demo

Zaufali nam
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