Könnyen használható.
Minden eddiginél
jobban skálázható.
A monday.com Work OS platformra épülő
monday marketer lehetőséget teremt marketinges
és kreatív szakembereknek, hogy még gyorsabban
és hatékonyabban érjék el céljaikat.

Ahol minden
marketinges
szál összeér
Tervezd meg, hajtsd végre
és skálázd marketinges és kreatív
projektjeid egy testreszabható
platformon – a tartalomkezeléstől
a komplex, integrált kampányokig.

Kampánymenedzsment

Márkaés tartalommarketing

Kreatív
folyamatok

Rendezvénytervezés

Teljesítmény
és analitika

Média
előállítás

Gyors beállítás
és könnyű elsajátítás

Minden marketingtevékenység
egyetlen munkaterületen

Adj a szervezetednek egy olyan

Spórolj időt egy egységesített Work OS platformmal, ami minden

marketingeszközt, amit tényleg akarnak

marketingesnek, menedzsernek és felsővezetőnek egyből megadja

is majd használni.

azokat az eszközöket és információkat, amikre szükségük van.

A monday.com grafikus felülete
magától értetődően kezelhető
és a te egyedi igényeidre szabható.

Építsd le a szervezeten belüli silókat:
Kommunikálj szabadon és dolgozz hatékonyabban a szervezeteden
belül – a marketing, a tartalom, akvizíció, márka, PR, dizájn csapatokon
belül és kívül.
Növeld a transzparenciát és lásd meg a nagyobb képet:
Adj teljes hozzáférést a vezetőségnek minden döntéshozáshoz szükséges

A beállítás
gyorsan,
fejlesztők nélkül
megvalósítható

Kész sablonokkal
könnyen
szabványosíthatók
a folyamatok

A munka
minden
fázisához
eszközt kínálunk

adathoz. A csapatok pedig össze tudják kötni a feladatokat, folyamatokat
a stratégiai célokkal.
Skálázódj együtt az üzleti igényeiddel:
Mozogj, adaptálódj és növekedj az ismétlődő és skálázható
folyamatokkal, hogy időt szabadíts fel munkatársaidnak, hogy tényleg
az előremutató feladatokra koncentrálhassanak.
Egyszerű együttműködés az összes érintettel:
Egyszerűsítsd a kapcsolattartást a beszállítókkal, alvállalkozókkal
és szabadúszókkal, hogy a kommunikáció, a munkafolyamatok
és a státuszolás hatékonyabb legyen.

Egy hely, ahol...

Marketingtervezés

Médiagyártás

• T
 ervezd meg a marketingtevékenységeidet: Kezeld az OKR-eket és a szükséges
információkat, illetve a prioritásokat
egy helyen.

• E
 gyszerűsítsd le a bonyolult videós
projekteket: Maximalizáld a hatékonyságot és bontsd le a projekteket játszi
könnyedséggel.

• V
 alós idejű kampánykezelés:
Az ötleteléstől a riportálásig, a határidők
minden fázisban könnyen betarthatók.

• T
 ekintsd át felülnézetből a videógyártást:
Nyerj vizualizált kimutatásokat a költségtervről és a valós költésekről, a státuszokról
és hogy hogyan halad a projekt.

... a növekedés skálázható
és teljesítmény-orientált

• G
 yorsítsd fel a videó jóváhagyási
folyamatot: Adj képkockapontos visszajelzést és kommentelj valós időben,
bárhonnan.

Kreatív folyamatok
• M
 inden erőforrás egy helyen:
Tárold, rendszerezd és kezeld
a marketing anyagaid és brand
erőforrásaid egy platformon.
• Magabiztos adattárolás:
A hozzáférések beállításával
biztosra mehetsz, hogy a megfelelő
emberek látják vagy szerkeszthetik
a file-okat – a tulajdonosoktól kezdve
a szabadúszókig és ügyfelekig.

• H
 ozz megalapozott
döntéseket az erőforrások
beosztásáról:
A workload nézet
segítségével egyensúlyban
tarthatod a csapat forrásait
és hozzáigazodhatsz
a változó prioritásokhoz.
Tervezd meg a csapat
jövőjét, miközben minden
érintett számára látható
marad a kollégák
elérhetősége.

• G
 yorsítsd fel a vágás,
javítások és jóváhagyás
folyamatát:
Közvetlenül a fájlokon
kommunikálva minden
érintett részére átláthatóan,
valós időben zajlik
a visszajelzés-adás.

Teljesítmény
és analitika
• T
 artsd nyomon az adataid:
Kezeld Facebook, Instagram,
Linkedin, Hubspot és egyéb
hirdetéseidet egy központi
helyen.
• N
 ézz rá a nagy képre:
Láss rá az összes marketing
kampányodra és hasonlítsd
össze a költségtervet
a tényleges költéssel, figyeld
a ROI célok megvalósulását
és a csatornánkénti
költéseket.

Márka- és tartalommarketing
• Á
 ramvonalasítsd a tartalmat:
Tervezd, kövesd és publikáld
a posztjaidat egy helyről,
a felelősök delegálásával,
státuszok nyomonkövetésével,
a briefek, kreatív anyagok
és minden egyéb egy helyen
tartásával.
• F
 ordítsd a tartalmas adatokat
végrehajtható feladatokká:
Csinálj űrlapokat, lehetővé téve
a kitöltőknek a fájlok feltöltését,
rejts el vagy jeleníts meg
kérdéseket a kitöltők válaszai
szerint egy feltételes logika
alapján.
• É
 rj el ambíciózus SEO célokat:
A Semrush integráción keresztül
hívj be SEO adatokat, növeld
a csapatok közti hatékonyságot
és foglalkozz még hatékonyabban a webhelyed láthatóságával
és állapotával.

Rendezvényszervezés
• E
 gyszerűsítsd a munkát:
Áramvonalasítsd a tervezési folyamatot, delegálj feladatokat, kövesd a státuszokat,
felügyeld a büdzsét és a határidőket a gördülékeny együttműködésért.
• M
 aradj kapcsolatban:
Tartsd az ujjad a szervezés ütőerén bármikor, bárhonnan, akár a helyszínről is.
• S
 zintetizáld az adatokat:
Gyűjtsd és elemezd az értékes tanulságokat a rendezvény visszajelzéseitől a sales
leadeken át, hogy a következő rendezvényekre tanulhass a tapasztalatokból.

Menedzseld végig
a folyamatokat anélkül,
hogy böngészőfület
váltanál
Kapcsold össze a monday marketert a már egyébként
is használt alkalmazásaiddal, a kódolás-mentes
integrációkon vagy nyílt API-kon keresztül.

Számunkra az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy
a monday.com nagyon könnyen integrálható az általunk
már használt eszközökkel, pl. a Teamsszel, így az első naptól
kezdve könnyedén összekapcsolhattunk mindent.
David Hayward – General Manager, Marketing

Világszerte több
mint 127 000 vásárló
A Mars egyre több terméket ad el online,
mióta felgyorsítottuk a tartalom előállítását
és optimalizálását, ami növekvő
forgalomhoz és magasabb konverziós
arányhoz is vezetett.
Brienne Coates
Tartalom stratéga

Vágj bele a monday marketer használatába!

