ESTUDO DE CASO
Agências de viagens & sites e-commerce:
Como conjugar o Marketing cliente multicanal?
Como colocar em prática uma estratégia multicanal ao serviço dos aderentes e dos seus clientes?
Como fidelizar os clientes nos canais de venda on e off line?
Como evitar a concorrência entre os canais de venda?
Como fazer 650 responsáveis de agência aderirem ao projeto multicanal?

DATAS IMPORTANTES
Março 2009 - Selectour escolhe Cabestan para a gestão
das suas campanhas de marketing B2B

PLANEAMENTO
Maio 2009 -Colocação online dos sites
www.selectour.com

Janeiro 2010 - Fusão da AFAT Voyages e Selectour
Abril 2010 - AS Voyages confia a Cabestan a gestão das
suas campanhas de marketing B2C e B2B
Autonomia completa da utilização da plataforma

CONTEXTO
2 marcas: AFAT voyages e Selectour
2 sites nacionais: www.selectour.com,
www.afatvoyages.fr
800 agências de viagens independentes

SOLUÇÕES
Etapa 1
- 100% da oferta online disponível na agência!
- 100% do volume de negócios atribuído às agências!
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Etapa 2
Desenvolver uma solução adaptada à estrutura
organizacional
Controlar a 360° a relação cliente para cada ponto de venda
Comunicar centralmente com cada cliente de cada ponto de
venda, em nome do ponto de venda
Mutualizar o conjunto dos envios das newsletters para todas
as agências
Personalizar ao detalhe a informação difundida
Analisar a performance das campanhas e partilhá-la
localmente

Julho/Agosto 2010 - Criação e desenvolvimento da
solução multicanal
Setembro 2010 - Apresentação da estratégia à
Comissão de Marketing composta por 12 responsáveis
das agências de viagens representantes do conjunto de
agências da rede
Setembro/Novembro 2010 - Fase de teste com as
bases CRM locais de 30 agências de viagem voluntárias
2 Dezembro 2010 Apresentação
oficial ao Congresso Nacional de Selectour/AFAT
Voyages em frente de mais de 500 pessoas
7 Dezembro 2010 da estratégia multicanal

Lançamento oficial

22 Dezembro 2010 - Envio da primeira newsletter
personalizada
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Construção da base de dados CRM da AFAT
Voyages – Selectour, atualizada em tempo
real
Criação de mais de 480 mini-sites AFAT Voyages e
Selectour

Envio de newsletters personalizadas
2 vezes/mês
Comunicação em nome da agência
Ofertas disponíveis online e na agência

Centralização de 650 bases CRM das agências
locais numa única base CRM AFAT Voyages –
Selectour
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Os cliques no corpo da newsletter direcionam para
o mini-site da agência

Armazenamento dos dados dos clientes:
endereço email, agência de viagens favorita,
morada,
preferências
de
produtos,
comportamentos e interações

A oferta está disponível tanto online, como na
agência

Armazenamento dos dados das agências:
responsável da agência, mini-site Web,
endereços, número de telefone, horários de
abertura, endereço email de contacto.

Personalização das newsletters em função dos
aeroportos de partida (personalização da cidade de
partida e o preço)

As receitas estão totalmente ligadas à agência
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Jogo-concurso multicanal : Benvindo a bordo
Objetivo: aquisição de contactos para as agências
Setembro 2011
Enviado a toda a base
- 1500 participantes
- 15% de novos inscritos gerados e integrados na base CRM
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Envio de uma notificação por email personalizada a cada
responsável de agência, resumindo os resultados estatísticos de
envios da newsletter e dos cliques no mini-site
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RESULTADOS QUANTITATIVOS
- 80% das agências de viagens aderentes
- taxa de aberturas 4 vezes superior
- taxa de cliques 3 vezes superior
RESULTADOS QUALITATIVOS
- Valorização da rede física
- Tráfego gerado na agência
- Inovação única nas redes de distribuição
Selectour.com: a primeira rede de distribuição
dotada de uma solução multicanal global. Premiada
com o Travel d’Or™ da distribuição – Março 2011

Medição do impacto da Web numa agência
(estudo de caso Marne et Morin num mês)
Número de fichas de agências vistas: 126
Número de entradas de clientes na agência: 10
- taxa de transformação 8%
Taxa de conversão de vendas estimada a 50%
Volume médio de negócios 1200€ / pasta
- Volume de negócios gerado 6000€

ESTIMATIVA DO IMPACTO NACIONAL
 Número de visitantes internet: 1,5 milhões de visitantes
 19% de fichas da agência vistas: 285 000 fichas de agência vistas
 8% idas à agência – 22800 visitas na agência
 50% de taxa de transformação – 11400 pastas vendidas
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 1200 euros de cesto médio – 13.6 milhões de volume de negócios

E AMANHÃ?
- Desenvolvimento da estratégia multicanal sobre sites mobiles
- Desenvolvimento da estratégia nas redes sociais
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