ESTUDO DE CASO
AUTOMATIZAÇÃO DA RELAÇÃO COM O CLIENTE POR EMAIL
M6 Boutique, nº 1 das televendas em França, é uma marca de distribuição multicanal: presente todas as manhãs através da “emissão M6 Boutique” e
ta mbém em catálogo, site internet e lojas.
M6 Boutique, em alguns va lores, é 1 milhão de contactos albergados e 20 milhões de emails enviados por mês.
Des de 2002, a M6 Boutique acompanha a subida crescente da internet nas receitas online, a través do ca nal email, graças às soluções Ca bestan.

OBJETIVOS

DISPOSITIVO

- Obter um di álogo privilegiado com o cliente
- Automa tizar a s mecânicas de fidelização
- Gera r um máximo de encomendas
- Medi r o ROI

Uma sincronização dos dados do cliente para um
conhecimento detalhado
Em 2004, a Cabes tan desenvol veu um interfa ce entre o
sistema de informação de ges tão do cliente M6 Boutique e o
sistema de i nforma ção Ca bestan. A a ção do fl uxo permite a
sincroniza ção das bases de dados dos clientes e pa rcei ros e a
transmissão automáti ca dos al vos pa ra as campanhas
a utomatizadas.

Email de reativação
Segmento : contactos
com 6 meses de
inatividade
Desconto de 15 %

Ca bestan Portugal
Cerro da Murta , Estrada do Cemitério
Novo, Pa vi lhão Mediapost
2745-090 Quel uz
conta cto@cabestan.pt

www.cabestan.pt

Pode senti r-se uma forte i mpli cação da equipa no
desenrolar dos projetos web. Os conselhos dados, seja m eles
orientações técni cas, opera cionais ou business permi tem
assegura r o sucesso das opera ções . É esta competência ala rgada
que fa z da Ca bestan um excelente parceiro.
Li nda Aubert, Responsável Web – M6 Boutique

Campanhas automatizadas e desencadeadas para uma
comunicação interativa
Ges tão dos emails de boas-vindas
Os emails “abandono do cesto”
A ges tão do conteúdo dinâmi co: trans missão automá ti ca e
di á ria do conteúdo.
As campanhas de fideli zação: ani versá rio, fes tas,
questionário de satisfação do cliente
As ca mpanhas de reati va ção junto dos clientes ina ti vos :
rel a nce a 3 meses, 6 meses ou 9 meses.
Os alertas “Tes temunhos da antena” desencadeados para
a equipa M6 Boutique
Gestão de endereços IP / Mestria na Entrega
A Ca bestan colocou em prá ti ca uma confi gura ção técnica
es tá vel pa ra a M6 Boutique visando assegura r uma entrega
com s ucesso dos emails.
M6 Boutique dispõe de 6 endereços IP específi cos e 6
del egações de s ubdomínio.
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