Hurtige marketingresultater
og kundeviden
Kentico Enterprise Marketing Solution

Kentico Enterprise Marketing Solution (EMS) er en integreret Customer Experience
Management løsning, som udvider Kentico CMS ‘Ultimate Edition’ med udvidede Enterprise- og
marketingfunktioner.  Løsningen gør det muligt for marketingafdelingen af levere og optimere i realtime
på marketing elementer på tværs af kanaler. Kentico EMS hjælper dig med at levere din kampagne hurtigt
og giver dig brugbare og operationelle data, som giver dig mulighed for at skabe en succesfuld kampagne.
Kentico EMS er brugervenlig og leverer resultater - næsten øjeblikkeligt. Med Kentico EMS kan du fokusere på
at drive kunder ind på dit website og optimere løbende på kundeoplevelsen.
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Let at bruge

• Forfat dit website i et intuitivt
browserbaseret Interface, meget lig
Microsoft Word.

2

Fuldt integreret

• Tilbyd en ‘fra-start-til-slut’ oplevelse for
kunden, både online og offline.

• Forbind med back-end-systemer som
• Opret on-line kampagner, formularer samt  
f.eks. CRM og ERP.
nyhedsbreve, og optimer dine kunders
oplevelse - helt uden teknisk viden.
• Tilbyd en dynamisk kundeoplevelse
på tværs af alle websider, og få et 360
• Test nye kunders oplevelse ved brug af
graders indblik i din kunde.
flere varianter og A/B split test.

Prøv allerede i dag!
www.kentico.com/hostedtrial
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Højere ROI

• Lever effektive kampagner ved brug af
personlige data.
• Analyser real-time-resultater med
kampagnestyring.
• Lever kvalificerede Leads med leadscoring, og øg dit salgs produktivitet.

“

Nemt at oprette spændende indhold
Vores kunders største

kompliment til Kentico er, hvor

let systemet er at bruge. Vores
største kompliment til Kentico er,
at det tilbyder funktioner, der er

sammenlignelige med systemer,
der koster både 10 og 20 gange
så meget. Vi tager lige nu sider
ned fra andre systemer og
omligger disse til Kentico, fordi
det er lettere at arbejde med.

”

Kentico EMS udvider Kentico CMS
med endnu flere muligheder, der
giver webredaktører et intuitivt
browserbaseret miljø til at
redigere tekster, oprette nye sider
og uploade billeder og video uden
teknisk viden. Eftersom websitet
er baseret på skabeloner,
designet af din webdesigner, kan
du koncentrere dig om indholdet
uden at bekymre dig om, hvordan
design og brugeroplevelse er. Hvis
du kan bruge Micorsoft Word
kan du let bruge Kentico EMS på
ingen tid.

Neil C. Fennessey,

President and CEO,
Four Mangos, Inc.,
Massachusetts, USA

“

Jeg producerede et helt

katalog med Kentico, og vores

Få mere trafik med
søgemaskineoptimering (SEO)
Kentico EMS gør det muligt at skabe søgeoptimerede websider. Kentico EMS bruger URL-aliaser,
som er lette at læse for søgemaskiner, og som kan indeholde søgeord. Du kan placere keywords i
sidens metadata, på billeder, titler - ja, praktisk taget alle steder hvor det giver mening for dig.

website er nummer et på

Indsaml kunders kontaktoplysninger med onlineforme

Yahoo foran 124 millioner
søgeresultater. Det er utroligt,
hvor hurtig Kentico er til
at indeksere for placering i
søgemaskiner.

“

”

Jorge Alvarado,
Posicionarte

Alle, der samarbejder med

Bostwick Laboratories, er meget
tilfrese med det nye website.
Jeg vil gerne takke alle hos
Kentico for at gøre udviklingen
af løsningen så meget lettere.
CMS-systemet hjalp med at
skære udviklingstiden ned fra

Med Kentico EMS kan du uden problemer
oprette forespørgselsformularer, “kontakt
os” formularer, downloadformularer og
spørgeskemaer uden nogen teknisk viden.
Du kan let definere felter, styre layoutet og
publicere formularen på websitet - helt uden
at involvere udviklere. Svar gemmes i en
database, og du kan downloade i Excel eller
endda få en e-mail tilsendt, hver gang nogen udfylder en formular og
sender denne.

Lancer hurtigt nye websites
Har du nogensinde haft brug for hurtigt at kunne lancere et nyt website, mikro-site eller
bare forbedre dit eksisterende website med f.eks. en ny sektion? Kentico EMS bruger en unik
browserbaseret udviklingsmodel, som er lettere og sædvanligvis hurtigere - og reducerer derfor
både din tid og dine omkostninger til at få en løsning på markedet
hurtigt! Har du flere websites, micro-sites m.v., så kan du håndtere
Run
campaigns
alle fra samme brugergrænseglade og på tværs af sider.

6 måneder til 3. Derudover vil
jeg gerne have lov til at takke
supportfolkene for en service
helt uden sammenligning.

”

Heath Moser,
Heath Moser Design,
Virginia, USA

Mål kampagneresultater, og maksimer dit ROI
Hvorfor spilde marketingpenge? Lad Kentico EMS hjælpe dig med
at investere smartere, baseret på konkrete resultater. Med sporing
af kampagner og konverteringer, kan du let vurdere resultaterne
af dine kampagner i forhold til dine omkostninger. Du vil med det
samme vide, om de kunne betale sig, eller om de skal lukkes ned.

Optimize
user
experience

Evaluate
campaigns

Increase
marketing
ROI
Identify
qualified
leads

Generate
leads
Nurture
leads

Få et 360 graders overblik over dine besøgende
Kentico EMS leveres med et nyt Contact Management modul, som sporer dine besøgendes
aktiviteter - både de anonyme og de registrerede. Få et hurtigt overblik over dine kunder. Du kan
bruge disse data til at personificere indholdet på dit website, pleje eventuelle leads, optimere på
kampagner og andre marketingaktiviteter.

Få indblik i dine besøgendes behov med Web Analytics
Med Web Analytics-modulet kan du let spore
besøgte sider, downloads, overvåge kampagner
og konverteringer, analysere besøgende på
lande, identificere de højst placerede landingsider og sider, som forlades - og meget meget
mere.

Optimer dit website til bedre
konvertering af emner til kunder
Med A/B Split og test af sider med forskelligt
indhold kan du hurtigt teste forskellige versioner
af en side og let identificere, hvilken variant
der gav flest konverteringer. Modsat Google Optimizer og andre lignende eksterne services leverer
Kentico EMS en integreret løsning, som lader dig foretage test uden teknisk viden - og resultatet kan
ses med det samme!

“

Kentico CMS gjorde det

muligt for vores team, som alle
er nye inden for webdesign, at
producere og styre et website,
som udvikles i samme tempo
som vores idéer. Vores gamle
website var en begrænsende
faktor i vores kampagner - det
kunne ikke levere, hvad vi havde
brug for. Kentico har de mange
funktioner og muligheder

været en kilde til inspiration og
kreativitet. Vi vokser for at kunne
matche de muligheder, vores Site
nu giver. Kentico har ændret alt!

”

Trevor Russell,

Program Director,
Friends of the Mississippi River,
Minnesota, USA

“

Forøg dine besøgendes engagement
med personificeret indhold

Systemet har været

fantastisk og samtidig været en
fornøjelse at arbejde med. Det

Kentico EMS leverer en stærk segmenterings- og
Personificerings ‘motor’, som automatisk leverer det
mest relevante indhold til en besøgende, baseret på
demografi (sted, alder, stilling og andre kontaktdata)
og  adfærd (besøgte sider, kampagner, købte produkter, downloads m.v.)

har sparet os for i hundredvis af
timers arbejde

”

Mike Cabassol,
Senior Analyst,
Provali Group,

Identificer kvalificerede leads

Texas, USA

Hvis dit website genererer tusindevis af Leads, så vil din salgsafdeling spilde tid på at gennemgå den
lange liste af personer med falske navne, telefonnumre der ikke virker osv. Ved at bruge Kentico
EMS’s Lead Scoring modul, kan du let identificere varme leads baseret på deres faktuelle data og
adfærd og derved blive i stand til at gøre dit
salgsteam mere produktivt.  

“

Vi har vurderet et utal af

CMS-systemer, inklusiv de største
.NET leverandører på markedet,
og Kentico CMS var på alle

Nå ud til eksisterende og nye
kunder med e-mail-markedsføring
E-mailmarketingværktøj gør det muligt at
køre e-mail kampagner, sende nyhedsbreve
og e-mails, der skal pleje varme leads. Ved
at spore e-mails, der er åbnet, og links, der
klikkes på, kan du let vurdere successen af
dine aktiviteter.

måder klart det bedste. Da vi var
færdige med vores vurderinger,
kunne vi ikke engang pege på
noget andet system som et reelt
muligt altlernativ.

”

John Moss,

Manager of Web Services,
West Virginia University Health Sciences Center,
West Virginia, USA
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Besøg os på:

www.kentico.com/hostedtrial
og få dit eget testwebsite allerede

Sælg produkter online
Få en webshop på ingen tid med Kentico EMS. Kentico giver dig
mulighed for et virkelig fleksibelt design, produktinformation,
moms, fragt m.v. - lige ud af ‘boksen’, og som derfor kræver
mindre tid til udvikling end andre e-commerce produkter.  

idag!

Kontakt:
Website: http://www.kentico.com
E-mail: sales@kentico.com
Phone (U.S.): +1 (866) 328-8998

Bliv global med indhold på flere sprog
Beslutter du dig for at gå ind på nye markeder, kan du i Kentico EMS tilføje flere sprog til dit website.
Du kan bestemme, hvilke dokumenter der skal oversættes, og du kan endda have forskellige
sitemaps for hvert sprog. Eftersom Kentico understøtter UNICODE, kan du vælge et hvilket som helst
sprog inkl. kinesisk, russisk eller endda sprog, hvor der læses fra højre mod venstre.  

Phone (UK): +44-(0)118-324-6000
Phone (Intl.): +420-511-180-920

Eller:
Little Green Orange Aps
Website: http://www.lgo.dk
E-mail: salg@lgo.dk
Phone (DK): +45 60 14 30 36

Lever fantastiske oplevelser på tværs af kanaler
Kentico EMS gør det let at producere mobile webites og
giver kunderne en super oplevelse, uanset hvilken enhed de
bruger. Eftersom du kan genbruge indhold og medier fra din
eksisterende website, kan du let vedligeholde en ensartet  
brandingstrategi på alle platforme.

Brandede Communities og integrer dit website med Facebook og Twitter
Kentico giver dig de værktøjer, du har brug for, når du skal producere dine egne brandede
Communities med blogs, fora, message boards, polls, fokus grupper, venner, private
beskeder og andre funktioner. Modsat Facebook, giver Kentico dig mulighed for fuldt at
eje et Community uden bekymringer omkring privacy issues og risiko for at blive fjernet.
Og du kan fortsat integrere dit Community med Facebook og tillade dine brugere at signe
op med deres Facebook-login. Du kan også vise tweets fra din Twitter-konto på dit website
og opfordre brugere til at følge dig.

Hvem bruger også Kentico CMS
Kentico CMS anvendes på mere end 12.000 sites i 84 lande. Her er nogle af vores kunder:

