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- Digitalizacija
- E-mail marketing sistem Elektronskaposta.si
- Marketing automation in CRM sistem  ESMA
- Lead generation (Grajenje baz)
- Vsebinski marketing
- Optimizacija uporabniške porabniška izkušnje 
- Izdajanje e-revij
- Glasba za hotele in lokale GlobalWebDJ.com 

• 3 leta nosilec predmeta Digitalni marketing na Doba 
Fakulteti

• Predsednik ZDDM (Združenje za digitalni in direktni 
marketing) zddm.si



Ključni izzivi v gradbeništvu

• Nizka stopnja digitalizacije določenih procesov.
• Precej prodajnih in marketinških procesov se vodi v 

Excelih in po mailih.
• Slabo med seboj povezani informacijski sistemi.
• Razdrobljene baze osebnih podatkov in GDPR.
• Redko se digitalno gradi odnos z preteklimi strankami in 

digitalno pridobiva novih strank oz. partnerje.
• Nizka stopnja izrabe že obstoječih orodij npr. Office 365



Veliko ročnega dela v 
administraciji



+ Digitalna strategija 
+ Akcijski načrt 
+ Izobraževanja, svetovanja
+ Implementacija rešitev 
+ Novi poslovni modeli

Digitalna transformacija

Možnost sofinanciranja 
od Podjetniškega sklada 
vavčerji P4D…



ESMA: Marketing automation + CRM 
+ e-mail marketing + ticketing

+ task management





Anonimni kontakti



Posamezni kontakt





Inteligentni obrazci
• Prijava na e-novice
• Oddaja naročila/povpraševanja
• Kontaktni obrazec
• Naročilo katalogov
• Prijava na oglede, dogodke in webinarje
• Zbiranje reklamacij in podpornih zahtevkov
• Anketiranje 







Peresno lahka avtomatizacija



Vroči leadi, točkovanje in 
nakupna faza



CRM modul



Prodajni lijak



Opravila/naloge



Delovni nalogi



Zmogljiv in prijazen povleci in spusti urejevalnik e-mailov





Personalizacija spletne strani





Ključne prednosti ESMA
• Vsi podatki v EU ali celo v vašem podjetju (instalacija le za vas in podatki 

so vaša last)
• 100% GDPR in ZVOP skladnost 
• Strokovno svetovanje, izobraževanja in implementacija marketinške 

automatizacije in vsebinskega marketinga
• Lead scoring
• Odličen drag & drop urejevalnik
• Osebno uvajanje + Video in pisna navodila 
• Podpora v slovenskem, hrvaškem angleškem jeziku
• CRM, ki omogoča dobro napovedovanje prodaje in zaključevanje 

priložnosti.
• Možnost razvoja po meri in tehnična podpora
• Vsi podatki in baza so vaša last in jih lahko dobite
• Lead generation



Kontakt:  simon@eprvak.si

041376669
www.eprvak.si

Zmagajte skupaj z nami
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