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KUNDCENTRERAD VERKSAMHET 
Inkluderar Sortimentshantering, Kampanjer och Promotions. 

Varför skall kunderna handla av er? Den frågan bör alla ställa sig mig jämna mellanrum och inte bara ta 

för givet att de gör det. Med NetSuite kan ni hantera kundunika sortiment, förpackningar, 

erbjudanden, hantera automatiska kampanjer och marknadsföring mot de segment ni är bra inom. 

Att leverera personlig service, kundunika erbjudanden, bygga kundlojalitet och uppnå en 

konkurrensfördel med sitt varumärke, blir väldigt enkelt om man använder NetSuite. 

 

Huvudfördelar 

• Segmentera marknaden och kunderna för fokuserade personliga/kundunika kampanjer.  

• Skapa kundunika sortiment, erbjud exklusivitet, motivera pris och leverans med prognoser. 

• Hantera, spåra och analysera alla marknadsföringskampanjer över alla kanaler. 

• Skapa kundlojalitet genom att rikta sig till rätt kund vid rätt tidpunkt och med rätt produkt. 

• Varumärkes byggande! 

• Skapar personligt bemötande. 
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Assortment 

Att sortimentshantera produkter och tjänster 
innebär möjlighet till kundunika erbjudanden, 
förpackningar, prislistor och en relevant statistik.  
NetSuite erbjuder obegränsat med nivåer och 
indelningar av produkter och tjänster.  
 

• Hantera kampanjer, prislistor, 
promotions, prognoser per sortiment. 

• eCommerce kan använda sig av 
kundunika såväl som standardsortiment. 

• Bild-/dokument-/texthantering kan 
byggas på sortimentsnivå om så önskas. 

• Obegränsat med attribut kan finnas per 
sortiment. Exempelvis brand, huvudman, 
avdelning, sortimentsansvarig, garanti 
med mera. 
 

Promotions 

Med SuitePromotions automatiserar ni era 
erbjudande/kampanjer. Ni väljer själva om de 
skall kunna kombineras med andra promotions 
eller om de är unika. SuitePromotions kan 
använda sig av statiska eller dynamiska 
sökningar vilket möjliggör att kunden i realtid 
erhåller bästa möjliga kampanj. 
 

• Rabatter i procent eller kronor. 

• Erbjudande om rabatterat fast pris. 

• Köp X få rabatt på Y. 

• Handla för minst xxx pengar och erhåll 
rabatt och/eller fri gåva / fraktfritt. 

• Automatisk tillämpning av promotions 
eller manuellt godkännande.  

• Bästa prisfunktionalitet. 

• Artikel / Sortiment / Kund / Order-
promotions. 

• Mät utfall i samtliga segment. 
  
 

Campaigns 

Med Marketing Automation kan du designa, 
hantera och implementera flerkanaliga 
marknadsförings- och försäljningskampanjer 
inom NetSuite. Varje marknadsföringskampanj 
kan trigga enskilda kampanjhändelser i form 
av e-post, direkt mejl, telefonmarknadsföring, 
annonser eller vilken kanal du använder. Du 
kan också spåra intäkterna och mängden leads 
som kampanjerna genererar. En eller flera 
promotions kan anslutas för hantering av 
rabatter och presenter, beroende på 
marknadsföringsmeddelande. 

• Mät ROI i realtid 

• Vårda kundrelationer och Brand. 

• Integrera eCommerce 

• Rikta er till leads, prospekt och kunder 
individuellt eller per segment. 

• Erbjud automatiska kampanjer  

 

 

 


