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Acte Auto Leo 

1. Automatizari de 
marketing 

1.1 Astazi am completat 
automatizarea din cadrul 
campaniei “Ghid acte 
auto gratis”.


Automatizarea urmareste prospectul inscris in campanie 
pentru a-i oferi informatii de valoare si a-i face, in final, o 
oferta de vanzare, cu discount, limitata in timp.


Am adaugat ultimul email care sa ii aminteasca peste 53 
de zile de voucherul cadou.


1.2 Am modificat toate materialele de marketing pentru a 
reflecta noua identitate la nivel de numar de telefon 

specific si nume de domeniu web specific, respectiv 
acteautoleo.ro - am modificat landing page-ul campaniei 
si toate emailurile din campanie, inclusiv cele din 
automatizare.
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idCloud 

1. Sedinta saptamanala de vanzari 

Ca in fiecare vineri, am sedinta saptamanala de 
vanzari cu directorul de vanzari.


In cadrul acestor sedinte analizam date ca numarul 
prospectilor fierbinti castigati, vanzari potentiale 
rezultate, numarul de clienti castigati, vanzarile 
realizate etc.


Tot in cadrul acestei sedinte analizam diversele situatii cu care reprezentantii de vanzari 
se confrunta pentru a imbunatati procesul sau chiar pentru a surprinde noi oportunitati de 
vanzare sau noi piete.


De exemplu, in sedinta de astazi, managerul unui birou de acte auto prospectat doreste 
sa ii oferim un training personalizat, timp de trei zile, operatorului sau, pentru a se 
familiariza cu aplicatia idCloud si a intra direct in paine, cum se spune, odata ajuns la 
locul sau de munca. Trainingul consta dintr-o parte teoretica - parcurgerea trainingului in 
Systemo.idCloud - Learning management system, si o parte practica - lucrul direct cu 
clienti, in cadrul biroului partener Acte Auto Leo.

Oferim serviciul de training System.idCloud Gratuit, ca bonus la cumpararea unui 
abonament lunar platit in platforma.


Discutand aceasta chestiune cu directorul de vanzari de la noi, am ajuns la concluzia ca 
trebuie semnat si un contract in acest sens intre cele doua entitati juridice, pentru a fi 
acoperiti.


2. Prezentare design UI serviciu SMS ALERT 

Ieri mi-am concentrat eforturile pentru a realiza 
designul pentru interfata grafica de utilizator pentru 
noul serviciu SMS ALERT.


Astazi am avut prezentarea, in cadrul careia am 
analizat mai multe aspecte functionale, dar si unele 
care tin de marketing.


Dezvoltarea aplicatiei cu servicii unice, 
diferentiatoare, face parte din strategia de 
constructie a capitalului brandului - 1. actioneaza ca o bariera de iesire pentru clienti, 
deoarece nu vor gasi aceleasi caracteristici nicaieri, 2. construieste un grad cat mai inalt 
de recunoastere a brandului si 3. ofera motive pentru o calitate perceputa cat mai inalta a 
brandului.
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