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A Grupo Marketinnova szakembereinek 
köszönhetően a marketing és az ehhez 
kapcsolódó üzleti stratégia minden 
területére kiterjedő, teljes körű szolgálta-
tást nyújt annak érdekében, hogy megfe-
leljen az Önök igényeinek. Célunk, hogy 
partnerévé váljunk, hogy segítsünk 
ügyfelei tényleges igényeinek megha-
tározásában és a vállalati sikerek növelé-
sében a megfelelő stratégia alkalmazá-
sával.

Cégünk 2000-ben kezdte meg tevékeny-
ségét alapítóinak széles körű tapasztala-
taira alapozva, melyet különböző ágaza-
tok multinacionális cégeinek vezetőiként 
szereztek meg. 

Tapasztalatunknak, valamint termékeink 
és szolgáltatásaink összetettségének 
köszönhetően biztosítani tudjuk mindazt, 
amire az Önök cégének szüksége van 
ahhoz, hogy megtartsák és növeljék 
ügyfeleik számát és hűségét, a kitűzött 
célok, a kívánt eredmények és 
jövedelmezőség elérésével egyetemben, 
a forrásaik optimalizálása mellett. 

2

RÓLUNK
Bemutatkozás
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RÓLUNK
Szolgáltatásaink

Marketing tanácsadás: Minden lehetséges külső erőforrást 
és eszközt biztosítunk az ügyfeleinknek és szorosan 
együttműködve segítünk a hatékonyság és a nyereség növelé-
sében.

Hűségprogramok - ügyfélhűség megtartása és növelése: 
A piaci és a keresleti viszonyok, valamint a célcsoportok 
felmérését és elemzését követően, a részletekre nagy hang-
súlyt fektető folyamat során kiválogatjuk a különböző kampán-
yokhoz kapcsolható, magas értéket képviselő, versenyképes árú 
termékeket.

Webfejlesztés: Ügyfeleink igényeihez igazodunk és 
testreszabott megoldásokat nyújtunk, követve az újdonsá-
gokat a design és a programozás területén.

Közösségi média menedzsment: A közösségi hálók menedz-
selésével stratégiailag fontos szolgáltatást nyújtunk, melynek 
keretében a tartalmak létrehozása mellett, hatékony módon 
el is juttatjuk azokat a megjelölt célcsoportokhoz.

Reklámtermékek: Katalógusaink több mint 3000 referencia 
terméket tartalmaznak készen arra, hogy az ügyfeleink 
logóját népszerűsítsék.

Többcsatornás kommunikációs rendszer: 
Kampányainkhoz hozzáadott értékként többcsatornás 
kommunikációs rendszert kapcsolunk, amely biztosítja az 
ügyfelekkel való kapcsolattartás legegyszerűbb formáit. 
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KÖZPONT 
Industrial Edificio Innova
Parcela 21, Manzana 3
Polígono Industrial 
“La Moraga”
29130 
Alhaurín de la Torre
Málaga 

ÉSZAK- SPANYOLORSZÁGI
 KIRENDELTSÉG
C/Teruel, 37 Bajos
22005 Huesca

KELET - SPANYOLORSZÁGI 
KIRENDELTSÉG
Carrerde l'Atlàntic34
46730 Playa de Gandía 
Valencia

MAGYARORSZÁG
1138 Budapest
Népfürdő utca 22.

RÓLUNK
Kirendeltségeink
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RÓLUNK
Tanúsítványaink



Olcsóbb a meglévő ügyfeleket megtartani, mint új ügyfeleket szerezni.

A verseny egyre szorosabb ezért szükségessé vált, hogy hozzáadott 
értéket is nyújtsunk cégünk megkülönböztetésért.

Az ügyfelek egyre tudatosabbak és egyre igényesebbek.

Egy elégedett ügyfél a cégünk nagyköveteként támogatja és ajánlja 
szolgáltatásunkat és termékinket. 

Az ügyfelek 20%-a adja a haszon 80%-át.

Az ügyfél által észlelt érték nagyobb, ha egy ajándékot kap, mint 
amikor azonos értékben árengedményt kap.

6

ÜGYFÉLHŰSÉG
MIÉRT FONTOS AZ ÜGYFÉLHŰSÉG ERŐSÍTÉSE?
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PÉNZÜGYI SZEKTOR

/Aktív ügyfélszerzés
/Passzív ügyfélszerzés

MÉDIA

/Kampányok az eladott lapszám 
növelése érdekében
/Kampányok alternatív bevételi források 
megteremtése érdekében
/Kampányok az előfizetők számának 
növelése érdekében

EGYÉB 

/Ügyfélhűség termékkatalógusok
/Közvetlen ajándék promóciók
/Nyereményjátékok

ÜGYFÉLHŰSÉG
STRATÉGIÁK
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Az egyik legjobb marketing stratégia egy olyan katalógus összeállítá-
sa, melyben az ügyfelek a vásárlásaikkal összegyűjtött pontokat aján-
dékokra válthatják be vagy egyéb termékek vásárlására használhatják 
fel.

Egy ilyen rendszer biztosítja az egy ügyfélre eső eladások növekedé-
sét és mindemellett megkülönbözteti cégét a versenytársaktól azzal, 
hogy többet és újabbat nyújt ügyfeleinek.

A Grupo Marketinnova-nál:

- Az ügyfélkör előzetes vizsgálatát követően megtervezzük a 
kampányt és a személyre szabott üzleti modellt.
- Megalkotunk egy pontrendszert és hűségkártyákkal látjuk el a céget, 
amennyiben szükséges.
- Megtervezzük a katalógust, az arculatot és kialakítjuk a kampány 
kommunikációs csatornáit.
- Kiválogatjuk, beszerezzük és raktározzuk a katalógusban szereplő 
termékeket.
- Nagykereskedői árat ajánlunk, amit az egész kampány ideje alatt 
megtartunk
- Házhozszállítással gondoskodunk a termékek ügyfelekhez történő 
eljuttatásáról.
- Többcsatornás platformon keresztül, call centerrel biztosítjuk az 
információszolgáltatást és a felmerülő kérdések megoldását.

ÜGYFÉLHŰSÉG
KATALÓGUSOK



9

Ü
G

YF
ÉL

H
Ű

SÉ
G



10

Fontos, hogy egy cég minden alkotóeleme 
összhangban legyen a tervezett 
stratégiával.

Nagy hangsúlyt fektetünk a friss, modern 
és innovatív megjelenés kialakítására, 
ezáltal is erősítve a márkaépítést.

Szolgáltatásaink közül a következőket 
emelhetjük ki:

- Logók tervezése

- Weboldal design

- Csomagolások tervezése

- Grafikai és audiovizuális kreatív munkák

- Termékek tervezése

- Nyomdai anyagok elkészítése

GRAFIKAI TERVEZÉS
KREATÍV MUNKÁK
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 LOGÓK TERVEZÉSE

PROMOCIONES EN PRENSA
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Rcassini Joyeros reszponzív weboldala
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TERVEZÉSE

Kifejezetten az Atlético de Madridnak készített csomagolás
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NYOMDAI ANYAGOK 
ELKÉSZÍTÉSE

Bodegas Pirineos katalógus
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NYOMDAI ANYAGOK 
ELKÉSZÍTÉSE
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GRAFIKAI TERVEZÉS
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GRAFIKAI TERVEZÉS
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GRAFIKAI TERVEZÉS
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KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ 
RÉSZVÉTEL SZERVEZÉSE
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MARKETING TANÁCSADÁS
Szolgáltatásaink

PIACKUTATÁS
 
Ahhoz, hogy tudjuk, merre akarunk menni fontos 
tudnunk, hogy hol tartunk. 
A mennyiségi és minőségi analízis legfejlettebb 
technikáival segítünk ügyfeleinknek a célcsoportok, 
a konkurencia és a piaci lehetőségek feltérképezé-
sében. 

MARKETING TANÁCSADÁS
A Grupo Marketinnova üzlettársként működik 
együtt a marketing célok meghatározásában, segít 
kialakítani a legjobb stratégiát azok eléréséhez, 
minden szükséges eszközzel támogatva az Önök 
cégét. 

REKLÁM
Lehet egy termék hibátlan, de a megfelelő kommu-
nikációs stratégia nélkül nem lesz sikeres az 
értékesítése, ezért kiemelten figyelünk minden 
egyes olyan tényezőre, amely egyediként jeleníthe-
ti meg márkáját a fogyasztók szemében.
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A Grupo Marketinnova egy többcsatornás
kommunikációs rendszert biztosít az
ügyfeleinek a kampányok lebonyolításához:

SMS szolgáltatás
24 órás automata foglalási rendszer
Élőoperátoros foglalási rendszer
Ügyfélszolgálat
Online támogatás

Ezen a rendszeren keresztül a
végfelhasználók lefoglalhatják a termékeket,
információt kérhetnek a kampányokról és
választ kaphatnak felmerülő kérdésekre és
problémákra.

A rendszeren keresztül kapott adatok
folyamatos elemzésével növelhető a
kampány hatékonysága.

TÖBBCSATORNÁS KOMMUNIKÁCIÓS 
RENDSZER
Kampányok lebonyolítása



Katalógusaink több mint 3000 referencia terméket tartalmaznak 
készen arra, hogy az Önök logóját népszerűsítsék. 

Ez a legjobb eszköz egy márka fokozatos és költséghatékony 
fejlesztéséhez, mert így az ügyfeleik számukra hasznos használati 
tárgyakon folyamatosan láthatják az Önök márkájának logóját.

23

MÁS PROMO
Reklám / Szitanyomás
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Az elektronikus kereskedelem újra 
definiálta a kereskedelem koncepció-
ját és az üzletkötések módját. Az 
utóbbi években átéltünk egy kereske-
delmi forradalmat az elektronikus 
fizetési módok elterjedésének, vala-
mint az információs és kommuniká-
ciós technikák robbanásszerű 
fejlődésének köszönhetően.
 
Nagyon fontos, hogy ne maradjon le 
egy ilyen dinamikusan fejlődő piacon 
ezért a Grupo Marketinnova 
bemutatja E-kereskedelemhez kapc-
solódó szolgáltatását, amely online 
katalógusok és webáruházak kialakí-
tását, kezelését és karbantartását 
végzi.

Programozóink, grafikusaink és 
egyéb szakembereink minden szük-
séges tudással rendelkeznek ahhoz, 
hogy egy márka arculatához igazodva 
kialakítsanak és működtessenek egy 
online katalógust vagy webáruházat 
a megfelelő optimalizálással és a 
közösségi média marketinggel 
egyetemben.

E-KERESKEDELEM
Online kereskedelmi vonalak
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Loquierolocompro.com
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KÖZÖSSÉGI MÉDIA MENEDZSMENT

A Marketinnovánál az interneten keresztüli Marketing szakértői 
vagyunk. A piaci rések betömése érdekében az interneten keresztül, a 
cégükhöz kapcsolódó tartalmakkal stratégiai szolgáltatásokat nyújtunk, 
elérve ezzel azt, hogy megismertessük a cégét a potenciális ügyfelekkel 
az egész országban.

Web pozicionálási szolgáltatást (SEO) is ajánlunk, hogy a weboldala pozí-
ciója egyre jobb legyen a világ legfontosabb kereső programjaimban, így 
érve el nagyobb piaci részesedést. Keresőkön (SEM) keresztül is folyta-
tunk marketing kampányokat, kereskedelmi kampányok tervezésével 
vagy az ország főbb keresőiben szponzorált linkekkel, mindig az ügyfél 
arculatához igazodva.
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WELCOME 2 SPAIN
TURISTÁKNAK SZÓLÓ INGYENES, SAJÁT KIADVÁNYUNK

A Grupo W2Spain kiadványával elsősorban a tengerjáró hajók közön-
ségére fókuszál, amely az egyik legdinamikusabban fejlődő szektor a 
turizmuson belül, de emellett természetesen nem feledkezünk meg a 
Spanyolországba látogató egyéb turistákról sem. 

A hajózási turizmus népszerűsítése mellett célunk, hogy felhívjuk a 
figyelmet az országunk által kínált csodálatos kulturális és 
gasztronómiai programokra és érdekességekre. 

Igyekszünk megfelelni az egyre növekvő igényeknek, hogy teljes körű 
tájékoztatást biztosítsunk a célállomásokra érkező turistáknak és kül-
detésünknek tekintjük, hogy közelebb hozzuk őket országunk 
látványosságaihoz, hogy azokat minél jobban megismerhessék.



ÜGYFELEINK
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www.marketinnova.com


