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SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Jak najlepiej wykorzystać funkcje Automatyzacji Marketingu?

2. Tworzenie rekomendacji w e-commerce krok pokroku

3. Automatyzacja i personalizacja komunikacji mailowej z Klientami

4. Jak połączyć Automatyzację Marketingu ze sklepem e-commerce? 
    Przykład integracji SAP Hybris Marketing i SAP Hybris Commerce

5. Przewidywanie trendów i zachowań użytkowników 
    - tworzenie analiz predykcyjnych

6. Jak wykorzystanie Automatyzacji Marketingu może zmienić Twój biznes?

W dobie Mediów Społecznościowych i olbrzymiej ilości napływających               

komunikatów, wybranie odpowiedniego podejścia do marketingu stanowi 

niemałe wyzwanie. Klienci są często “atakowani” wieloma mało istotnymi dla 

nich treściami.

Rozwiązaniem, które umożliwia odnalezienie się w tych warunkach jest                     

automatyzacja działań marketingowych. Ta metoda pozwala upłynnić,                   

przyspieszyć i z powodzeniem zoptymalizować procesy. Czym wobec tego 

kierować się przy wyborze systemu Marketing Automation i jakie funkcje mogą 

najbardziej przysłużyć się Twojemu biznesowi - odpowiadamy na łamach 

niniejszej publikacji. Zapraszamy do lektury!

Sylwia Zabłocka,
Redaktor e-booka,
Specjalistka ds. Marketingu w Apollogic



JAK NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ 

FUNKCJE AUTOMATYZACJI

MARKETINGU?

Z tej części dowiesz się:

• Jak docierać do właściwych grup docelowych?

• Jak dostosować do nich komunikację marketingową?

• Czemu warto wdrożyć Automatyzację Marketingu?

• Jak Automatyzacja Marketingu wpływa na Twój biznes?

• Jak wdrożenie Marketing Automation przekłada się na liczbę pozyskiwanych leadów?
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Czym jest
Automatyzacja
Marketingu?

Pojęcie Automatyzacji Marketingu (Marketing Automation) obejmuje konkretny sposób prowadzenia 

aktywności marketingowych. Polega on na przejęciu części działań Działu Marketingu przez odpowiedni 

system, który oferuje funkcje związane z takimi obszarami jak:

   segmentacja,

   optymalizacja kampanii,

   automatyczna wysyłka e-maili i SMS-ów,

   personalizacja komunikatów.

Sprawdź funkcjonalności SAP Hybris Marketing – systemu do Automatyzacji Marketingu, którego 

możesz z powodzeniem używać w swojej firmie.

systemy firmowe

e-mail marketing

social media

rekomendacje

integracje

e-commerce



Wielokanałowość.
Docieraj do klienta z wielu źródeł

Ścieżka Klienta (Customer Journey) od momentu dowiedzenia się o produkcie do zakupu w większości 

przypadków nie jest bezpośrednia. Przykładowo, większości Klientów nie wystarczy jedynie zobaczenie 

produktu na stronie aby zaraz potem go nabyć. Prawdopodobnie porównują też ceny na innych                     

stronach, odwiedzają sklepy stacjonarne i przeglądają opinie. Przypuszczalnie w międzyczasie                   

sprawdzają też emaile i aktualności w Mediach Społecznościowych.

Customer Journey to również ścieżka, którą Klient przebywa 

już po dokonaniu zakupu. SAP Hybris Marketing umożliwia 

segmentację na podstawie wspólnych Ścieżek Klientów.                    

Wybrana przez system grupa docelowa reaguje podobnie                      

na dany przekaz marketingowy (przykładowo na podstawie                         

częstotliwości otwierania maili i podejmowanych na tej                      

podstawie decyzji zakupowych). Po zebraniu tych danych                         

i segmentacji, jest możliwe dostosowanie odpowiedniego 

komunikatu marketingowego.

Jak skorzystać z tej sytuacji i skierować Ścieżkę Klienta (Customer Journey) do zakupu 
on-line lub stacjonarnie?

W celu zwiększenia szansy dokonania zakupu można konsekwentnie przeprowadzić go przez szereg 

kanałów, które i tak odwiedza i przypomnieć mu tym samym o wyszukiwanym wcześniej produkcie.

Jest to możliwe dzięki takim środkom komunikacji jak:

   Media Społecznościowe (takie jak Facebook, Instagram czy Twitter)

   Strony internetowe (np. strona sklepu, witryna firmowa, landing page i banery)

   E-maile

   Notyfikacje typu Push na urządzeniach mobilnych

   Wiadomości SMS
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Większości Klientów 
nie wystarczy jedynie 
zobaczenie produktu 
na stronie, aby zaraz 
potem go nabyć.
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Każdemu Managerowi Marketingu zależy na skuteczności jego działań. W tym celu niezbędne okazuje 

się ciągłe dostosowywanie aktywności do nieustannie zmieniających się czynników zewnętrznych, takich 

jak aktualne trendy czy reakcje Klientów. 

Szereg funkcji środowiska SAP Hybris Marketing pozwala na ciągłą optymalizację. Jest to możliwe dzięki 

zautomatyzowaniu planowania kampanii. Wystarczy je zaplanować, zaprojektować, określić                       
wymagane obszary i przygotować szablony. Od tego momentu system generuje zautomatyzowane 

działania, takie jak wysyłka spersonalizowanych maili do zdefiniowanych grup odbiorców                                          

w odpowiednich momentach. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę specyfikę współczesnych 

środków przekazu, które wymagają natychmiastowej reakcji ze strony marki.

W kampaniach można również definiować grupy docelowe, które lepiej reagują na dane środki                         
komunikacji, takie jak mailing czy wiadomości SMS. Umożliwia to kierowanie właściwych treści                          

do zdefiniowanej wcześniej grupy docelowej. Dzięki temu Klient nie ma poczucia otrzymywania SPAMu.

Istnieje również możliwość zaprojektowania kampanii wyzwalanych przez zdarzenia pozasystemowe, 
takie jak zainteresowanie Klienta danym produktem na stronie. Może to wyrazić przykładowo poprzez 

kliknięcie danego linka czy baneru. Reakcją na to zachowanie może być wysłanie odpowiedniej                           

komunikacji (również cyklicznej) w ramach jednej kampanii. Przykładem takiego działania jest codzienna 

wysyłka maili do nowo zarejestrowanych Klientów na stronie internetowej w dniu urodzin.

Jest to widoczne na przykładzie funkcjonalności Sentiment Engagement środowiska SAP 
Hybris Marketing:

Sentiment Engagement

To moduł umożliwiający zrozumienie reakcji Klienta poprzez dostęp do istotnych danych. Jest                               

to możliwe przez zastosowanie analizy sentymentalnej (dostępnej na razie jedynie w języku angielskim; 

możliwość analizy w języku polskim zyskujemy dopiero przy integracji z dodatkowymi źródłami).                     

SAP Hybris Marketing pokazuje w formie graficznej, na jednym widoku, informacje obejmujące 
reakcje Klientów na określone komunikaty i bada ich podejście do marki.

Dzięki temu modułowi, użytkownik zyskuje dostęp do reakcji odbiorców na wszystkich swoich kanałach 

nie tylko w czasie rzeczywistym, ale też do danych historycznych. Widzi również zmiany nastawienia                     
w czasie oraz średnie podejście Klientów. SAP Hybris Marketing potrafi określić czy dana reakcja była 

pozytywna czy negatywna i na tej podstawie analizuje ogólne nastawienie do marki.
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Optymalizuj działania i kampanie



SAP Hybris Marketing potrafi zrobić właściwy użytek z danych firmowych. Pozwala to zmienić model 

działania z intuicyjnego na zdeterminowany potwierdzonymi informacjami, dostarczanymi przez 
samych Klientów, poprzez ich zachowania i przyzwyczajenia on-line. Umożliwia to sprawne                           

zarządzanie danymi. 

SAP Hybris Marketing zbiera:

   Dane rynkowe i zdarzenia

   Dane sprzedażowe i usługowe

   Dane finansowe

   Informacje z Mediów Społecznościowych

   Dane z Internetu

   Dane behawiorystyczne (analiza zachowań Klientów)

   Dane dotyczące interakcji ze stroną lub sklepem

   Podstawowe informacje o Kliencie

   Inne źródła danych, specyficzne dla danego rynku i/lub Klient

Contact Engagement – skorzystaj z zebranych informacji

Ta funkcja służy do przekształcania danych w przewagę konkurencyjną. Użytkownik zyskuje dzięki niej 

dostęp do analizy i wizualizacji konkretnych zainteresowań użytkowników. Pozwala mu to na                  

głębokie zrozumienie ich potrzeb i stworzenie atrakcyjnych treści dla poszczególnych grup docelowych.                  

Umożliwia grupowanie odbiorców w wartościowe segmenty. Dzięki temu możliwe staje się tworzenie 

kampanii ze spersonalizowanymi treściami.
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Opieraj swoje działania
na konkretnych danych

Warto zobaczyć:

E-MAIL

odtwórz nagranie odtwórz nagranie

Contact Engagement 
pozwala na głębokie 
zrozumienie potrzeb 
i tworzenie treści dla 
poszczególnych grup 
docelowych.

SOCIAL

SMS

https://www.youtube.com/watch?v=ELdhpaapzuQ https://www.youtube.com/watch?v=t95N4wS3BHM 
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Dlaczego kierowanie komunikatów do wszystkich odbiorców jest mało wydajną metodą? Odpowiedź jest 

prosta – nie wszystkich interesuje ten sam produkt. Każdy Klient jest inny i wymaga określonego                       
podejścia. Dzięki narzędziu SAP Hybris Marketing Klienci czują, że firma podchodzi do nich                                     

indywidualnie i kieruje komunikaty i oferty tylko do nich.

W tym przypadku nieoceniona okazuje się segmentacja. 
Odbiorcy oczekują korzystnych i spersonalizowanych ofert oraz 

komunikatów. Dlatego przy zarządzaniu dużymi bazami Klien-

tów, pojawia się potrzeba ich pogrupowania. Dzięki                                 

dopasowaniu odpowiedniej usługi lub produktu do danego 

odbiorcy, a następnie dostosowaniu do niego promocji, a nawet 

wygenerowaniu nowej ceny, w zależności od przeglądanych 

przez niego innych stron, można znacząco zwiększyć jego 

szanse na dokonanie zakupu i tym samym polepszyć wskaźniki 

konwersji kampanii. Można to osiągnąć dzięki integracji                            
z systemem e-commerce, takim jak SAP Hybris Commerce.

Zwiększ sprzedaż (Lead Generation)

Konsekwencją opisanych powyżej działań jest budowanie coraz bogatszej bazy Klientów, co                      
skutkuje między innymi zwiększeniem ich lojalności, oszczędnością czasu i zasobów, a co za tym 
idzie - wzrostem sprzedaży. Zoptymalizowane i zautomatyzowane kampanie umożliwiają szybsze 

wykonywanie dużo większej liczby aktywności. Podniesiona zostaje też znacząco ich skuteczność, przy 

zminimalizowaniu niezbędnych działań.

Początkowa inwestycja we wdrożenie oprogramowania do automatyzacji marketingu, dostosowanego 

do potrzeb konkretnej firmy jest stosunkowo kosztowna, jednak opłacalna. Za pomocą tego narzędzia 
można szybko osiągnąć wysoki zwrot z inwestycji (ROI) dzięki wygenerowanym przez nie Leadom                    
Sprzedażowym. 

SAP Hybris Marketing pozwala na wydajne wykorzystanie budżetu marketingowego firmy.

W tym kontekście ciekawym rozwiązaniem okazuje się Kalkulator ROI dostępny na stronie SAP 
Hybris Marketing. Po wypełnieniu danych firmy, narzędzie zwraca szacowany zwrot z inwestycji.
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Docieraj do właściwych grup docelowych

przejdź do Kalkulatora ROI

Możliwości 
personalizacji są 
szerokie: w zależności 
od zachowań 
konsumenta można 
nawet wygenerować 
cenę produktu!

https://www.hybris.com/en/roi-calc 
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W tym kontekście ciekawym rozwiązaniem okazuje się Kalkulator ROI dostępny na stronie SAP 
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Przy budowaniu pozycji i wizerunku marki kluczową kwestię 
stanowi utrzymywanie pozytywnychi długotrwałych relacji 
z Klientem. Skutkuje to wypracowaniem jego lojalności                            

i przywiązania. Dlatego warto tworzyć spersonalizowane,                     

regularnie wysyłane treści marketingowe. Dzięki temu firma 

wywołuje pozytywne skojarzenia u odbiorców, utrzymuje z nimi 

stały kontakt i zwiększa poziom zaufania. 

Przykładowo, sklep e-commerce może regularnie dostarczać 

Klientowi rekomendacje produktowe dostosowane do jego 
potrzeb i zainteresowań. Propozycje generowane są                       

przykładowo na podstawie danych behawiorystycznych, historii 

zakupów i analizy predykcyjnej.
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Buduj lojalność Klientów

Spersonalizowane
treści wywołują
pozytywne 
skojarzenia
i zwiększają poziom
zaufania

Cześć Anno!



Sylwia Zabłocka
Specjalistka ds. Marketingu w Apollogic
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Autorka

Niewątpliwą przewagą SAP Hybris Marketing nad innymi systemami do Automatyzacji Marketingu 
okazuje się integracja z systemami SAP. Środowisko można błyskawicznie połączyć z rozwiązaniami 

takimi jak SAP CRM, SAP ERP, SAP Hybris Commerce, SAP CAR czy SAP Hybris Cloud for Customer.

Szczególnie ciekawą opcją wydaje się być integracja z systemem SAP C4C (SAP Hybris Cloud for 
Customer), czyli środowiskiem klasy CRM w chmurze, służącym do zarządzania relacjami z Klientami.

Użytkownik zyskuje dzięki niej dostęp do szeregu aktywności takich jak tworzenie leadów i spotkań z 
kampanii marketingowych z poziomu SAP C4C.

Integruj narzędzie Marketing Automation 
ze swoimi systemami firmowymi

Jak wybrać platformę do Automatyzacji Marketingu?

SAP Hybris Marketing to platforma Marketing Automation najnowszej generacji. Dzięki szeregowi 

wymienionych funkcjonalności można ją szybko dostosować do konkretnych potrzeb – wybrać wymaga-

ne moduły, a nawet stworzyć nowe, dopasowane do bieżących potrzeb.

Zainteresowały Cię możliwości platformy SAP Hybris Marketing? 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony – Hybris Marketing w pigułce!

SAP Hybris Marketing System SAP

https://apollogic.com/pl/konsulting-sap/hybris-automatyzacja-marketingu/ 



TWORZENIE REKOMENDACJI 

W E-COMMERCE 

KROK PO KROKU

Z tej części dowiesz się:

• Jak w praktyce zastosować rekomendacje SAP Hybris Marketing?

• Jak stworzyć rekomendacje produktowe?

• Jak zachowania odbiorców wpływają na polecane treści?
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Moduł rekomendacyjny SAP Hybris Marketing to narzędzie umożliwiające tworzenie                                          

spersonalizowanych rekomendacji produktów, dostosowanych do konkretnego użytkownika. Jest to 

możliwe dzięki wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji, takich jak systemy e-commerce, strony 
internetowe, media społecznościowe i kampanie e-mailowe.

Tworzenie rekomendacji produktowych

Tworzenie i zarządzanie modelami rekomendacyjnymi odbywa się przy użyciu grupy dedykowanych apli-

kacji typu SAP Fiori, znajdujących się na Launchpadzie użytkownika. Umożliwiają one zarówno                            

wykorzystanie predefiniowanych modeli dostępnych w systemie, jak i budowę własnych kompleksowych 

modeli rekomendacyjnych. Obejmują one między innymi wybór odpowiednich algorytmów oraz                       

określenie rodzaju i zakresu analizowanych informacji.
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Praktyczne zastosowanie modułu 
rekomendacji w SAP Hybris Marketing

Wykorzystanie modułu rekomendacji umożliwia użytkownikowi precyzyjne dopasowanie polecanych 

produktów z uwzględnieniem ich popularności, częstotliwości wspólnego wyszukiwania czy aktywności 

odbiorców o najbardziej zbliżonych preferencjach.

Korzyści dla biznesu:

   Przedstawianie Klientom treści dopasowanych do ich preferencji

   Natychmiastowa odpowiedź na specyficzne potrzeby

   Selekcja produktów na podstawie warunków zewnętrznych, takich jak pogoda czy lokalizacja

   Wykorzystywanie aktualnych trendów z Mediów Społecznościowych (real-time marketing)

   Badanie skuteczności kampanii na podstawie konwersji

Moduł rekomendacji w SAP Hybris Marketing



Poza warstwą rekomendacyjną, która stanowi podstawę modelu, użytkownik zyskuje możliwość 

elastycznego dopasowywania go przez zastosowanie warstw służących zmianie rankingu                                       

rekomendowanych pozycji oraz dodatkowego przefiltrowania zwracanych wyników.

W przedstawionym poniżej przykładzie wykorzystaliśmy standardowy algorytm systemu tworzący 
rekomendacje na podstawie najczęściej wyświetlanych wspólnie produktów. Model rozszerzyliśmy 

dodatkowo o niestandardowy, stworzony przez nas algorytm, zmieniający rankingi pozycji o jednakowej 

trafności, na podstawie ich ceny, z pominięciem produktów, które już znalazły się w koszyku                           

użytkownika.
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Prosty interfejs umożliwia także ustalanie dodatkowych opcji, 
takich jak częstotliwość odświeżania modelu oraz ograniczenie 
liczby zwracanych na każdym etapie wyników.

Widok stworzonego przez nas modelu



Jak widać, interfejs do projektowania modeli rekomendacyjnych okazuje się łatwy i intuicyjny w użyciu. 

Umożliwia nie tylko szybkie tworzenie,ale też testowanie modeli rekomendacji.

Agata Chudzińska
Konsultantka ML/ SAP HANA w Apollogic.
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Poza warstwą rekomendacyjną, która stanowi podstawę modelu, użytkownik zyskuje możliwość 

elastycznego dopasowywania go przez zastosowanie warstw służących zmianie rankingu                                       

rekomendowanych pozycji oraz dodatkowego przefiltrowania zwracanych wyników.

W przedstawionym poniżej przykładzie wykorzystaliśmy standardowy algorytm systemu tworzący 
rekomendacje na podstawie najczęściej wyświetlanych wspólnie produktów. Model rozszerzyliśmy 

dodatkowo o niestandardowy, stworzony przez nas algorytm, zmieniający rankingi pozycji o jednakowej 

trafności, na podstawie ich ceny, z pominięciem produktów, które już znalazły się w koszyku                           

użytkownika.

Po zaprojektowaniu modelu możliwe jest przeprowadzenie symulacji rekomendacji produktów.                    
Dzięki temu użytkownik może zweryfikować, czy model działa zgodnie z założeniami przed jego                          

wykorzystaniem np. w systemie e-commerce. Narzędzie umożliwia symulację z podstawieniem                           
do modelu parametrów obejmujących:

   użytkownika,

   aktualnie oglądany produkt,

   produkty znajdujące się w koszyku oraz parametry kontekstowe.

W zależności od przygotowanego scenariusza algorytmy mogą 
wymagać uzupełnienia różnej liczby atrybutów. 

W opisywanym przykładzie podaliśmy aktualnie przeglądany obiekt oraz produkt znajdujący się                        

wcześniej w koszyku kupującego. Celem była symulacja sytuacji, w której użytkownik sklepu                         
internetowego przegląda stronę z ziarnami kawy, posiadając już kubek w koszyku.

Jej efektem jest rekomendowana lista produktów, które użytkownicy najczęściej przeglądali 
razem z ziarnami kawy, z pominięciem kubka jako produktu, który już znajdował się w koszyku. 
Dodatkowo obiekty o jednakowym poziomie trafności uporządkowane zostały względem ceny – zgodnie 

z naszym założeniem, że czarna herbata to produkt tańszy niż zielona.
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Po zaprojektowaniu modelu możliwe jest przeprowadzenie symulacji rekomendacji produktów.                    
Dzięki temu użytkownik może zweryfikować, czy model działa zgodnie z założeniami przed jego                          

wykorzystaniem np. w systemie e-commerce. Narzędzie umożliwia symulację z podstawieniem                           
do modelu parametrów obejmujących:

   użytkownika,

   aktualnie oglądany produkt,

   produkty znajdujące się w koszyku oraz parametry kontekstowe.

W zależności od przygotowanego scenariusza algorytmy mogą 
wymagać uzupełnienia różnej liczby atrybutów. 

W opisywanym przykładzie podaliśmy aktualnie przeglądany obiekt oraz produkt znajdujący się                        

wcześniej w koszyku kupującego. Celem była symulacja sytuacji, w której użytkownik sklepu                         
internetowego przegląda stronę z ziarnami kawy, posiadając już kubek w koszyku.

Jej efektem jest rekomendowana lista produktów, które użytkownicy najczęściej przeglądali 
razem z ziarnami kawy, z pominięciem kubka jako produktu, który już znajdował się w koszyku. 
Dodatkowo obiekty o jednakowym poziomie trafności uporządkowane zostały względem ceny – zgodnie 

z naszym założeniem, że czarna herbata to produkt tańszy niż zielona.
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Z tej części dowiesz się:

  Jakie jest praktyczne zastosowanie rekomendacji e-mail?

  Jak tworzyć wiadomości e-mail z rekomendacjami produktowymi?

  Jak spersonalizowane komunikaty mogą wpłynąć na zwiększenie Open Rate?



Jednym z głównych zastosowań rekomendacji produktów jest ich wykorzystanie w wiadomościach 

e-mail. Umożliwia to skierowanie komunikacji spersonalizowanej produktami, dopasowanymi  
adresatów na podstawie wcześniejszych zachowań Klientów.

Niezbędne kroki do ich utworzenia obejmują: 

   Stworzenie scenariusza rekomendacji produktów

   Konfiguracja dostawcy e-mail (w tym przypadku Amazon AWS)

   Stworzenie grupy docelowej

   Stworzenie kampanii dla utworzonej wcześniej grupy docelowej

   Zaplanowanie stworzonej kampanii wraz z przypisaniem akcji “Wyślij e-mail”

   Przygotowanie szablonu e-mail w formacie HTML (opcjonalnie)

W momencie spełnienia wymienionych warunków można przejść do umieszczenia ich w wiadomości. 

Dzięki temu jest możliwe wykorzystanie rekomendacji w kampanii mailingowej skierowanej                                      

do określonej podczas segmentacji grupy docelowej.
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Praktyczne zastosowanie rekomendacji e-mail

Na podstawie wcześniejszych
zachowań Klienta, możesz utworzyć
komunikację spersonalizowaną
produktowo.



Jednym z głównych zastosowań rekomendacji produktów jest ich wykorzystanie w wiadomościach 

e-mail. Umożliwia to skierowanie komunikacji spersonalizowanej produktami, dopasowanymi  
adresatów na podstawie wcześniejszych zachowań Klientów.

Niezbędne kroki do ich utworzenia obejmują: 

   Stworzenie scenariusza rekomendacji produktów

   Konfiguracja dostawcy e-mail (w tym przypadku Amazon AWS)

   Stworzenie grupy docelowej

   Stworzenie kampanii dla utworzonej wcześniej grupy docelowej

   Zaplanowanie stworzonej kampanii wraz z przypisaniem akcji “Wyślij e-mail”

   Przygotowanie szablonu e-mail w formacie HTML (opcjonalnie)

W momencie spełnienia wymienionych warunków można przejść do umieszczenia ich w wiadomości. 

Dzięki temu jest możliwe wykorzystanie rekomendacji w kampanii mailingowej skierowanej                                      

do określonej podczas segmentacji grupy docelowej.

Dlatego też bazowaliśmy na danych z interakcji zebranych przez system SAP Hybris Commerce oraz 
SAP Hybris Marketing. Miało to umożliwić wysyłkę spersonalizowanych wiadomości e-mail wraz                        

z najlepiej dopasowanymi rekomendacjami produktów dla każdego z użytkowników.

W tym celu postanowiliśmy wykorzystać jedno z głównych zastosowań modeli rekomendacyjnych, czyli 

rekomendacje produktów w kampaniach mailingowych. Pozwoliło nam to na uniknięcie efektu                         
“zasypywania” Klientów nieistotnymi dla nich ofertami. Rekomendacje produktów były w ten sposób 

dobierane na podstawie scenariusza prognozy opartego na historii najczęściej oglądanych artykułów                          

w sklepie internetowym.

Aplikacja dedykowana do tworzenia oraz zarządzania wiadomościami e-mail to Content Studio. Jest                  

to moduł, który umożliwia tworzenie spersonalizowanych komunikatów e-mail, SMS, szablonów                      

wiadomości, potwierdzeń oraz landing page’y.
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Tworzenie wiadomości e-mail
z rekomendacją produktów

2

1

2

Po otwarciu Content Studio pojawia 
się pulpit wszystkich treści 
stworzonych do tej pory treści.



Dlatego też bazowaliśmy na danych z interakcji zebranych przez system SAP Hybris Commerce oraz 
SAP Hybris Marketing. Miało to umożliwić wysyłkę spersonalizowanych wiadomości e-mail wraz                        

z najlepiej dopasowanymi rekomendacjami produktów dla każdego z użytkowników.

W tym celu postanowiliśmy wykorzystać jedno z głównych zastosowań modeli rekomendacyjnych, czyli 

rekomendacje produktów w kampaniach mailingowych. Pozwoliło nam to na uniknięcie efektu                         
“zasypywania” Klientów nieistotnymi dla nich ofertami. Rekomendacje produktów były w ten sposób 

dobierane na podstawie scenariusza prognozy opartego na historii najczęściej oglądanych artykułów                          

w sklepie internetowym.

Aplikacja dedykowana do tworzenia oraz zarządzania wiadomościami e-mail to Content Studio. Jest                  

to moduł, który umożliwia tworzenie spersonalizowanych komunikatów e-mail, SMS, szablonów                      

wiadomości, potwierdzeń oraz landing page’y.

Do stworzenia wiadomości e-mail wykorzystaliśmy funkcjonalność SAP Hybris Marketing                                           

i zaimportowaliśmy wcześniej przygotowany szablon HTML. Gotowy template należy w pierwszej                            
kolejności zaimportować do szablonu wiadomości, a następnie stworzyć na jego podstawie                     
odpowiedni komunikat
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Rekomendacje produktów dodaliśmy podczas projektowania konkretnej wiadomości e-mail opartej                    

na stworzonym wcześniej szablonie. W tym celu utworzyliśmy nową wiadomość e-mail. Jako wzór 

naszej nowej wiadomości wybraliśmy wcześniej stworzony template.

Tworzenie nowego komunikatu

3

4

Edytor wiadomości e-mail

Dodawanie rekomendacji produktów w zakładce “Projekt”

5

Tak wygląda załadowany szablon HTML w Content Studio:



Aplikacja automatycznie przenosi użytkownika do edytora wiadomości e-mail. W zakładce ‘Ustawienia’ 

przypisaliśmy wcześniej skonfigurowanego dostawcę e-mail (AWS) oraz profil segmentacji,                       
na którym miała docelowo bazować spersonalizowana treść.
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Następnie w zakładce ‘Projekt’ dodaliśmy rekomendacje produktów. W tym celu wykorzystaliśmy                      

funkcję drag&drop “opuszczając” blok w dowolnie wybranym miejscu.

6

7



Aplikacja automatycznie przenosi użytkownika do edytora wiadomości e-mail. W zakładce ‘Ustawienia’ 

przypisaliśmy wcześniej skonfigurowanego dostawcę e-mail (AWS) oraz profil segmentacji,                       
na którym miała docelowo bazować spersonalizowana treść.

Następnie w zakładce ‘Projekt’ dodaliśmy rekomendacje produktów. W tym celu wykorzystaliśmy                      

funkcję drag&drop “opuszczając” blok w dowolnie wybranym miejscu.
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W momencie gdy blok rekomendacji produktu był już zaprojektowany, ostatni krok stanowiło                          

przypisanie stworzonego wcześniej scenariusza rekomendacji oraz zdefiniowanie maksymalnej 
liczby produktów w danej rekomendacji – w tym przypadku czterech.

    nazwę produktu,

    jego zdjęcie,

    krótki opis.

W tym celu użyliśmy jednej z podstawowych funkcjonalności SAP Hybris Marketing, czyli atrybutów  
personalizacji. Dodaliśmy odpowiednio: nazwę produktu, link do jego grafiki oraz opis.

Docelowo chcieliśmy, aby w treści maila zostały wstawione                
rekomendacje czterech produktów zawierające



W momencie gdy blok rekomendacji produktu był już zaprojektowany, ostatni krok stanowiło                          

przypisanie stworzonego wcześniej scenariusza rekomendacji oraz zdefiniowanie maksymalnej 
liczby produktów w danej rekomendacji – w tym przypadku czterech.

Docelowo chcieliśmy, aby w treści maila zostały wstawione                
rekomendacje czterech produktów zawierające

W ten sposób przygotowaliśmy projekt wiadomości e-mail. W celu wysłania e-maili                                               

z rekomendacjami produktów stworzyliśmy nową kampanię dla konkretnej grupy docelowej. W jej                       

automatyzacji dodaliśmy akcję wysyłki maila, przypisując stworzoną wiadomość email                                             

z rekomendacjami produktów
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Wygląd wygenerowanego maila



W ten sposób przygotowaliśmy projekt wiadomości e-mail. W celu wysłania e-maili                                               

z rekomendacjami produktów stworzyliśmy nową kampanię dla konkretnej grupy docelowej. W jej                       

automatyzacji dodaliśmy akcję wysyłki maila, przypisując stworzoną wiadomość email                                             

z rekomendacjami produktów

W ten sposób zmniejszamy prawdopodobieństwo oznaczenia otrzymanych przez użytkownika                           

wiadomości jako SPAM. Pozwala to też zwiększyć szanse trafienia w jego preferencje. Jest to możliwe, 

ponieważ bazują one na podstawie jego interakcji i zainteresowań, które wynikają z jego aktywności                   

na wcześniej zdefiniowanych kanałach.

Zainteresowały Cię możliwości platformy SAP Hybris Marketing? 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony – Hybris Marketing w pigułce!

Tak zaplanowana kampania mailingowa spowoduje, że każdy z Klientów znajdujących się w grupie 
docelowej otrzyma spersonalizowanego maila z podstawowymi danymi Klienta oraz dopasowanymi 
produktami na podstawie przypisanego do maila scenariusza rekomendacji. Zaplanowana w ten sposób 
kampania mailingowa zapobiega otrzymaniu przez Klienta maili z produktami, którymi nie jest 
zainteresowany.

Wpływ rekomendacji e-mail na
zwiększenie CTR

Jakub Kaźmierczak
Konsultant SAP Hybris Marketing w Apollogic

22

Autorka



W ten sposób zmniejszamy prawdopodobieństwo oznaczenia otrzymanych przez użytkownika                           

wiadomości jako SPAM. Pozwala to też zwiększyć szanse trafienia w jego preferencje. Jest to możliwe, 

ponieważ bazują one na podstawie jego interakcji i zainteresowań, które wynikają z jego aktywności                   

na wcześniej zdefiniowanych kanałach.

Zainteresowały Cię możliwości platformy SAP Hybris Marketing? 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony – Hybris Marketing w pigułce!

JAK POŁĄCZYĆ AUTOMATYZACJĘ 

MARKETINGU ZE SKLEPEM 

E-COMMERCE?

04
Z tej części dowiesz się:

•  Jakie są możliwości integracji SAP Hybris Commerce i Marketing?

   Jakie informacje można przekazywać z e-sklepu Hybris Commerce do SAP Hybris 
   Marketing?

   Jak skutecznie wykorzystać modele rekomendacji w sklepie internetowym opartym 
   o SAP Hybris Commerce?

Na przykładzie integracji SAP Hybris Marketing 
i SAP Hybris Commerce



Na przykładzie integracji SAP Hybris Marketing 
i SAP Hybris Commerce

SAP Hybris Commerce to kompleksowe rozwiązanie sprzedażowe w sektorach B2B oraz B2C,                     
wykorzystujące model omnichannel. Zapewnia on Klientowi doświadczenie tej samej, wysokiej 
jakości na wszystkich kanałach sprzedaży. Zawiera szereg przydatnych modułów, takich                                 

jak: menadżer produktów, moduł aktywnej obsługi klienta w czasie rzeczywistym, narzędzia                                

dla pracowników ułatwiające zarządzaniem platformą i funkcję sklepu online.

Zalety systemu SAP Hybris Commerce:

   Wielokanałowość (omnichannel)

   Rozbudowany moduł interakcji z Klientem
   Zaawansowany katalog produktów
   Wydajne i skalowalne środowisko – możliwość zarządzania wieloma sklepami, z różnymi katalogami  
   produktów z poziomu jednej platformy

   Łatwa i obszerna integracja z systemami SAP – ERP, Marketing, CRM, HANA, a także innymi                           
   zewnętrznymi platformami
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Czym jest SAP Hybris Commerce?

Zarządzaj wszystkimi 
kanałami z poziomu 
jednej platformy.



Business Case: 
Za cel postawiliśmy sobie stworzenie podstaw sklepu internetowego z artykułami muzycznymi                      
z aktywnym modelem rekomendacji jednego typu. Założyliśmy, że na stronie każdego produktu 

Klient będzie miał oferowane inne artykuły, najczęściej oglądane wspólnie z obecnym w ramach jednej 

sesji. Na początku wyświetlanej listy miał docelowo znaleźć się produkt o bezwzględnie największej 
liczbie wspólnych wyświetleń. Pozostałe miały być wyświetlone w dalszej kolejności, za                                       

to posortowane według kategorii oraz rosnąco według ceny. Dodatkowo, produkty obecne w koszyku                   

w danym momencie powinny być pomijane podczas pokazywania rekomendacji.

Możliwości integracji systemów

Przygotowanie współpracy systemów SAP Hybris i SAP ERP obejmowało instalację odpowiednich 
rozszerzeń platformy Hybris Commerce związanych z integracją. Kolejny krok stanowiła                         
konfiguracja wszystkich trzech systemów (SAP Hybris Marketing, Commerce i SAP ERP).
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Integracja SAP Hybris Marketing
i SAP Hybris Commerce

SAP Hybris Marketing 
na SAP HANA

SAP ERP 
na SAP HANA
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Poziom zapasów

Kontakty



System ERP pełnił funkcję bazowego źródła danych. Stworzyliśmy w nim bazę produktów,                               
z informacjami o cenach oraz podziałem na kategorie. Przy pomocy narzędzia SAP Data Hub                         

zreplikowaliśmy te dane do katalogu sklepu w SAP Hybris Commerce. Oprócz tego, system ERP                  
sprawdził się jako baza danych z informacjami o Klientach. Ci byli do niego automatycznie dołączani 

po rejestracji na stronie sklepu internetowego.

Przy komunikacji systemów SAP Hybris Commerce i SAP Hybris Marketing użyliśmy nowego, 
alternatywnego narzędzia Expressway. Służy ono do przesyłania danych o produktach, Klientach, 

opiniach, koszykach i zamówieniach. Dodatkowo, przy użyciu specjalnych rozszerzeń, do Hybris                       

Marketing trafiały także dane o zachowaniach Klienta na stronie sklepu internetowego.

Nasz scenariusz integracji zakładał użycie dwóch niestandardowych elementów. Pierwszy z nich                      

stanowiło zaimportowanie systemu klasyfikacji produktów z SAP ERP jako podstawowych                          
kategorii. Umożliwiło to łatwiejsze wykorzystanie ich hierarchii, np. w celu nawigacji w sklepie online. 

Drugi krok stanowiło rozszerzenie o informacje o cenach funkcji przesyłania produktów z SAP 
Hybris Commerce do Marketing.
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Business Case: 
Za cel postawiliśmy sobie stworzenie podstaw sklepu internetowego z artykułami muzycznymi                      
z aktywnym modelem rekomendacji jednego typu. Założyliśmy, że na stronie każdego produktu 

Klient będzie miał oferowane inne artykuły, najczęściej oglądane wspólnie z obecnym w ramach jednej 

sesji. Na początku wyświetlanej listy miał docelowo znaleźć się produkt o bezwzględnie największej 
liczbie wspólnych wyświetleń. Pozostałe miały być wyświetlone w dalszej kolejności, za                                       

to posortowane według kategorii oraz rosnąco według ceny. Dodatkowo, produkty obecne w koszyku                   

w danym momencie powinny być pomijane podczas pokazywania rekomendacji.

Możliwości integracji systemów

Przygotowanie współpracy systemów SAP Hybris i SAP ERP obejmowało instalację odpowiednich 
rozszerzeń platformy Hybris Commerce związanych z integracją. Kolejny krok stanowiła                         
konfiguracja wszystkich trzech systemów (SAP Hybris Marketing, Commerce i SAP ERP).



Dane o nawigacji i zachowaniach Klienta na stronie sklepu internetowego mogą być zapisywane                               

i przesyłanedalej w celu przetworzenia. W SAP Hybris Commerce istnieje możliwość rejestracji                                 
i przekazywania następujących typów zdarzeń do Hybris Marketing:

   Wyświetlenie strony produktu/kategorii

   Dodanie/usunięcie produktu z koszyka

   Porzucenie koszyka (dodanie do niego produktów a następnie opuszczenie strony sklepu)

   Złożenie zamówienia

   Wyświetlenie/napisanie opinii

   Wyświetlenie rekomendacji, kliknięcie w rekomendowaną ofertę

Interakcje wysyłane są do SAP Hybris Marketing, gdzie są następnie przetwarzane w czasie                                

rzeczywistym przez scenariusze rekomendacji. Zależnie od potrzeb, przesyłanie może być wykonywane 

na bieżąco, zaraz po akcji użytkownika albo w zdefiniowanych cyklach czasowych.
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Interakcje e-commerce

System ERP pełnił funkcję bazowego źródła danych. Stworzyliśmy w nim bazę produktów,                               
z informacjami o cenach oraz podziałem na kategorie. Przy pomocy narzędzia SAP Data Hub                         

zreplikowaliśmy te dane do katalogu sklepu w SAP Hybris Commerce. Oprócz tego, system ERP                  
sprawdził się jako baza danych z informacjami o Klientach. Ci byli do niego automatycznie dołączani 

po rejestracji na stronie sklepu internetowego.

Przy komunikacji systemów SAP Hybris Commerce i SAP Hybris Marketing użyliśmy nowego, 
alternatywnego narzędzia Expressway. Służy ono do przesyłania danych o produktach, Klientach, 

opiniach, koszykach i zamówieniach. Dodatkowo, przy użyciu specjalnych rozszerzeń, do Hybris                       

Marketing trafiały także dane o zachowaniach Klienta na stronie sklepu internetowego.

Nasz scenariusz integracji zakładał użycie dwóch niestandardowych elementów. Pierwszy z nich                      

stanowiło zaimportowanie systemu klasyfikacji produktów z SAP ERP jako podstawowych                          
kategorii. Umożliwiło to łatwiejsze wykorzystanie ich hierarchii, np. w celu nawigacji w sklepie online. 

Drugi krok stanowiło rozszerzenie o informacje o cenach funkcji przesyłania produktów z SAP 
Hybris Commerce do Marketing.

Wyświetlenie strony produktu
Wyświetlenie opinii
Napisanie opinii, ocena produktu
Usunięcie produktu z koszyka
Porzucenie koszuka
Pomyślne złożenie zamówienia

SAP Hybris 
Commerce

SAP Hybris
Marketing



Rekomendacje produktów w SAP Hybris Commerce są obsługiwane przez specjalny element strony 

widoku produktu. Element ten może być łatwo konfigurowany przez osobę zarządzającą treścią strony 

internetowej. Wystarczy wybrać wyświetlany tekst oraz wskazać rekomendację, stworzoną                          
w Hybris Marketing:
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Rekomendacje produktów 
SAP Hybris Commerce

Dane o nawigacji i zachowaniach Klienta na stronie sklepu internetowego mogą być zapisywane                               

i przesyłanedalej w celu przetworzenia. W SAP Hybris Commerce istnieje możliwość rejestracji                                 
i przekazywania następujących typów zdarzeń do Hybris Marketing:

   Wyświetlenie strony produktu/kategorii

   Dodanie/usunięcie produktu z koszyka

   Porzucenie koszyka (dodanie do niego produktów a następnie opuszczenie strony sklepu)

   Złożenie zamówienia

   Wyświetlenie/napisanie opinii

   Wyświetlenie rekomendacji, kliknięcie w rekomendowaną ofertę

Interakcje wysyłane są do SAP Hybris Marketing, gdzie są następnie przetwarzane w czasie                                

rzeczywistym przez scenariusze rekomendacji. Zależnie od potrzeb, przesyłanie może być wykonywane 

na bieżąco, zaraz po akcji użytkownika albo w zdefiniowanych cyklach czasowych.

1

2



Porównując wyświetlany model z podglądem realizacji scenariusza rekomendacji dla tego samego 

produktu w Hybris Marketing można stwierdzić, że założony przez nas schemat wyświetlania                             

rekomendacji był poprawnie wykonywany przez systemy:

Podczas każdorazowego ładowania strony produktu przez Klienta, moduł rekomendacji wysyła                               

zapytanie o wskazany scenariusz do systemu SAP Hybris Marketing. Wiadomość zwrotna zawiera za to 

dopasowane zgodnie z nim produkty:
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Rekomendacje produktów w SAP Hybris Commerce są obsługiwane przez specjalny element strony 

widoku produktu. Element ten może być łatwo konfigurowany przez osobę zarządzającą treścią strony 

internetowej. Wystarczy wybrać wyświetlany tekst oraz wskazać rekomendację, stworzoną                          
w Hybris Marketing:



Zwrotnie, do SAP Hybris Marketing, przesyłane były następujące dane informujące o skuteczności 
zastosowanego scenariusza rekomendacji, które można przeanalizować w dedykowanej aplikacji 
„Manage Recommendations”:

   Recommendation Impressions – liczba oznaczająca ilość rekomendacji wygenerowanych w systemie    
   Hybris Commerce przy użyciu danego scenariusza rekomendacji

   Click-Through Rate – wskaźnik informujący o tym, jaka część zarekomendowanych produktów 
   zainteresowała Klienta (musi on kliknąć w rekomendację produktu)

   Convertion Rate – wskaźnik informujący o tym, jaka część rekomendacji, na które kliknął Klient, 
   doprowadziła do kupna produktu (klient miał tydzień, aby skorzystać z danej rekomendacji).
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Porównując wyświetlany model z podglądem realizacji scenariusza rekomendacji dla tego samego 

produktu w Hybris Marketing można stwierdzić, że założony przez nas schemat wyświetlania                             

rekomendacji był poprawnie wykonywany przez systemy:

Podczas każdorazowego ładowania strony produktu przez Klienta, moduł rekomendacji wysyła                               

zapytanie o wskazany scenariusz do systemu SAP Hybris Marketing. Wiadomość zwrotna zawiera za to 

dopasowane zgodnie z nim produkty:



Zobacz video, na których prezentujemy

zachowania Klienta pokazane na schemacie:

Aplikacja „Customer Journey Insight” w systemie SAP Hybris Marketing, wykorzystując interakcje                      

otrzymane z systemu Hybris Commerce, umożliwia wgląd oraz analizę „Wędrówki Klienta”. Jest                      
to konkretna sekwencja interakcji wykonanych przez niego z użyciem różnych kanałów informacji 
(media społecznościowe, internet, telefon), która doprowadziła do wystąpienia określonego zdarzenia, 

takiego jak kupno produktu, porzucenie koszyka czy przejście od rekomendacji do kupna.

Na podstawie diagramu wygenerowanego przez aplikację użytkownik ma możliwość tworzenia grup 
docelowych dla Klientów, u których zaobserwowano podobne ścieżki interakcji. Umożliwia mu to                  

trafniejsze działania marketingowe dla danej grupy klientów. Mogą to być przykładowo:

   Utworzenie grupy docelowej, której członkowie dokonują zakupu po otrzymaniu rekomendacji                             
   w wiadomości e-mail

   Stworzenie grupy docelowej, której członkowie dokonują zakupu na podstawie rekomendacji 
   wyświetlanych w sklepie internetowym

   Wygenerowanie grupy docelowej, której członkowie dokonują zakupu na podstawie przeczytanych 
   recenzji w sklepie internetowym

Generowanie Ścieżki Klienta na podstawie
interakcji

Maciej Rozwód
Sap Hybris Commerce Developer w Apollogic
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Jakub Matuszewski
Konsultant SAP Hybris Marketing w Apollogic

odtwórz nagranie

Wygenerowana Ścieżka Klienta w SAP Hybris Marketing

https://www.youtube.com/watch?v=O_zIQX3A2t0 



PRZEWIDYWANIE TRENDÓW 

I ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW 

TWORZENIE ANALIZ PREDYKCYJNYCH 

Z tej części dowiesz się:

• Czym są analizy predykcyjne?

  Jakie może być ich zastosowanie w biznesie?

  Jak tworzyć analizy predykcyjne w SAP Hybris Marketing?

05Aplikacja „Customer Journey Insight” w systemie SAP Hybris Marketing, wykorzystując interakcje                      

otrzymane z systemu Hybris Commerce, umożliwia wgląd oraz analizę „Wędrówki Klienta”. Jest                      
to konkretna sekwencja interakcji wykonanych przez niego z użyciem różnych kanałów informacji 
(media społecznościowe, internet, telefon), która doprowadziła do wystąpienia określonego zdarzenia, 

takiego jak kupno produktu, porzucenie koszyka czy przejście od rekomendacji do kupna.

Na podstawie diagramu wygenerowanego przez aplikację użytkownik ma możliwość tworzenia grup 
docelowych dla Klientów, u których zaobserwowano podobne ścieżki interakcji. Umożliwia mu to                  

trafniejsze działania marketingowe dla danej grupy klientów. Mogą to być przykładowo:

   Utworzenie grupy docelowej, której członkowie dokonują zakupu po otrzymaniu rekomendacji                             
   w wiadomości e-mail

   Stworzenie grupy docelowej, której członkowie dokonują zakupu na podstawie rekomendacji 
   wyświetlanych w sklepie internetowym

   Wygenerowanie grupy docelowej, której członkowie dokonują zakupu na podstawie przeczytanych 
   recenzji w sklepie internetowym
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Analizy predykcyjne
Zastosowanie w biznesie

Jakie są biznesowe możliwości wykorzystania analiz predykcyjnych? Mogą one przykładowo wspomóc 
utrzymanie klientów odchodzących przez przeprowadzenie odpowiednich działań                                     
marketingowych. Opisywany Business Case dotyczy analizy ich zachowań w celu wyodrębnienia grupy 

z dużym prawdopodobieństwem odejścia.

System SAP Hybris Marketing dostarcza odpowiednie narzędzia służące do tworzenia takich modeli 
predykcyjnych, a także wyznaczaniu na ich podstawie określonych grup użytkowników. Jest to 

możliwe dzięki bibliotekom PAL (Predictive Analysis Library), które wykorzystują SAP Hybris.

Zastosowanie odpowiednich narzędzi statystycznych, włączając w to najnowsze technologie, takie jak 

sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, umożliwia coraz łatwiejsze przewidywanie zachowań                   

klientów i wskazywanie trendów. Powstałe na bazie gromadzonych przez firmy danych analizy                          
predykcyjne pomagają nie tylko w utrzymaniu obecnych klientów, ale też pozyskaniu nowych.

Czy można przewidzieć przyszłe 
zachowania Klientów?



Jakie są biznesowe możliwości wykorzystania analiz predykcyjnych? Mogą one przykładowo wspomóc 
utrzymanie klientów odchodzących przez przeprowadzenie odpowiednich działań                                     
marketingowych. Opisywany Business Case dotyczy analizy ich zachowań w celu wyodrębnienia grupy 

z dużym prawdopodobieństwem odejścia.

System SAP Hybris Marketing dostarcza odpowiednie narzędzia służące do tworzenia takich modeli 
predykcyjnych, a także wyznaczaniu na ich podstawie określonych grup użytkowników. Jest to 

możliwe dzięki bibliotekom PAL (Predictive Analysis Library), które wykorzystują SAP Hybris.

Zastosowanie odpowiednich narzędzi statystycznych, włączając w to najnowsze technologie, takie jak 

sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, umożliwia coraz łatwiejsze przewidywanie zachowań                   

klientów i wskazywanie trendów. Powstałe na bazie gromadzonych przez firmy danych analizy                          
predykcyjne pomagają nie tylko w utrzymaniu obecnych klientów, ale też pozyskaniu nowych.

Modele predykcyjne w SAP Hybris Marketing tworzone są na podstawie scenariuszy predykcyjnych. 

Określają one kontekst, w jakim używane są analizy predykcyjne. Należą do nich takie działania jak 

ostatnia aktywność klienta lub jego zaangażowanie. Następnie na podstawie tych scenariuszy można 

zbudować model, który w oparciu o dostarczone mu dane wejściowe będzie mógł przewidywać przyszłe 

zachowania klientów.

Ich zadaniem jest określanie źródeł danych dla modeli i metod predykcyjnych z biblioteki PAL. 
Modele te, przy pomocy danych wejściowych jakimi są dane o interakcjach klientów oraz                                       

zaawansowanych metod matematycznych i statystycznych pozwalają na wyznaczenie                                   
prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań klientów w przyszłości.

System dostarcza predefiniowane scenariusze i modele:
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Jednak scenariusze i modele nie muszą ograniczać się do tych zawartych w systemie. SAP Hybris 

Marketing umożliwia tworzenie także ich niestandardowych wersji. Potrzeba dostosowania nowych 

scenariuszy i modeli wynika często z charakterystyki systemów lub konkretnych problemów                               

biznesowych. Scenariusze i modele mogą przykładowo uwzględniać dane z zewnętrznych systemów. 

Aby je utworzyć, należy zbudować widok SAP HANA (stanowi on źródło danych do modelu) i wybrać 
odpowiednie metody statystyczne z biblioteki PAL. Tak stworzony scenariusz może potem posłużyć 

do zbudowania modelu, którego po wytrenowaniu używa się do predykcji zachowań klientów.                              

Te wykorzystuje się przykładowo w kampaniach marketingowych SAP Hybris Marketing.

Użycie modeli predykcyjnych w systemie SAP Hybris Marketing pozwala na lepsze wykorzystanie wiedzy 

o użytkownikach, co przekłada się na optymalizację działań marketingowych.

Pozwala ona obniżyć koszty poprzez skierowanie działań do klientów wykazujących większe                            

prawdopodobieństwo interakcji na nie, utrzymać klientów, poprzez wyznaczenie grupy z dużym                       

prawdopodobieństwem odejścia, czy zwiększyć sprzedaż poprzez rekomendowanie użytkownikom 

produktów, które z większym prawdopodobieństwem będą chcieli kupić

Marcin Wawrzonkowski
Konsultant SAP Hybris Marketing w Apollogic
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CHCESZ WIEDZIEĆ JAK WDROŻENIE 

AUTOMATYZACJI MARKETINGU 

MOŻE ZMIENIĆ TWÓJ BIZNES?

Zobacz najważniejsze informacje - 
SAP Hybris Marketing w pigułce!

WWW.APOLLOGIC.PL

https://apollogic.com/pl/konsulting-sap/hybris-automatyzacja-marketingu/ 


