
  

� � � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lead Partnerzy 
4Lead Partner 

Skuteczny system zbierania i dystrybucji leadów 

 System jest przeznaczony do zbierania oraz dystrybucji leadów dla określonego 

segmentu rynku. Obecne zasoby systemu pozwalają na realizację kampanii dla 

branż: telekomunikacyjnej, kredytowo-pożyczkowej oraz auto-moto, dla których 

zostały opracowane kontekstowe formularz do pozyskiwania informacji. Kolejne 

segmenty rynku są dodawane w zależności od rosnącego zainteresowania 

klientów.  

System umożliwia realizację kampanii dedykowanych, dla określonego 

zleceniodawcy z wykorzystaniem powierzonej kreacji, a także kampanii ogólnych 

na podstawie obserwacji trendów i kierunków promocji dla danej branży. 4Lead 

gromadzi informacje o kampaniach dla większości branż i poprzez zaawansowane 

modele statystyczne, określa atrybuty i parametry jakościowe kampanii, 

zwiększając efektywność i jakość generowanych leadów. 

 

Głównymi kanałami lead generation są: social media, e-mailing, content 

marketing oraz seo&ppc.  

Dla poszczególnych kanałów system umożliwia dynamiczną zmianę 
kontentu w zależności od branży, rodzaju, atrybutów i parametrów 

kampanii, pozwala na równoczesną realizację kilku strumieni pozyskiwania 

leadów a także zwiększa efektywność. 
Do opisu każdej kampanie służy zbiór atrybutów, które możemy podzielić 
na 3 grupy: 

� jakościowe – np. ważony indeks jakości kontentu, rozkład 

aktywności; 

� ilościowe –  liczebność grup docelowych, względem atrybutów;  

� wynikowe – wskaźniki podstawowe: OR, CTR, itp., a także: indeks 

zmian w zachowaniu, indeks satysfakcji, indeks reaktywny; 

Kampanie mogą zawierać elementy aktywizujące takie jak loterie, konkursy 

kreatywne, konkursy wiedzy etc. 

 

Pozyskiwanie leadów 

• kampanie dedykowane 

• kampanie ogólne 

• efektywność i jakość 
 

• główne kanały 

• zmiany kontentu 

• aktywizacja odbiorców 
 

odwiedź stronę:   http://4lead.pl/lead-generation-ques.html 
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Pozyskiwanie leadów: kampania, Landing Page 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicznie wygenerowany 

kontent Landing Page (LP) 

jest ściśle skorelowany z treścią i 

zawartością  kampanii promocyjnych 

dla poszczególnych kanałów. To 

przede wszystkim oznacza spójność 
pod względem przekazu i korzystnie 

wpływa na postrzeganie przez 

odbiorcę. Akcje wykonywane przez 

odbiorców zarówno w kampanii 

promocyjnej oraz na LP, są 
gromadzone w bazach danych 

(tracking) i służą automatycznej 

aktualizacji parametrów kampanii oraz 

odbiorcy.  To jest proces ciągły i 

powtarzalny, zapewniający bieżącą 
weryfikację jakości gromadzonych 

leadów. 
 

W przewidywaniu konwersji 

dla potencjalnego klienta 

wykorzystywane są zasady „uczącej 

się maszyny” do obliczenia szansy. 

System gromadzi dane historyczne i 

znajduje korelację między wiodącymi 

atrybutami (leada i kampanii), które 

mają wpływ na wynik konwersji. 

System pobiera atrybuty z danych 

historycznych, „uczy się” i tworzy 

model predykcji. Do modelu 

wprowadzane są nowe potencjalne 

szanse na konwersję, która jest 

prezentowana klientom w 

uproszczonej formule np.: wysoka, 

średnia lub niska 

odwiedź stronę:   http://4lead.pl/lead-generation-ques.html 
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Leady 
LP to zwykle maksymalnie trzystopniowa forma do pozyskania danych, prowadząca odbiorcę od „ogółu do szczegółu”. 

Liczba stopni formy jest generowana automatycznie przez system w zależności od parametrów kampanii i kontekstu 

wprowadzanych informacji przez odbiorcę. Pierwsza forma, która pojawia się zawsze po wejściu umożliwi wprowadzenie 

użytkownikowi danych podstawowych, wymaganych zwykle przez 

wszystkich zleceniodawców. Do tych danych należą m.in.: imię, adres 

email, telefon – tu również wskazanie godziny kontaktu odpowiadającej 

użytkownikowi. Warunkiem przejścia do dalszej części jest wyrażenie 

wszelkich zgód oraz weryfikacja adresu e-mail i telefonu z 

wykorzystaniem systemu XVerify. Pozytywna weryfikacja generuje 

lead klasy C, oznaczający ogólne informacje o odbiorcy, który wykazał 

zainteresowanie daną kampanią.  
Kolejny krok to pogłębienie informacji o zainteresowaniach 

odbiorcy. W zależności od informacji w pierwszym etapie, druga forma 

będzie zawierać zagadnienia, które pozwolą określić obszar 

zainteresowań i cele odbiorcy. To forma warunkowa wysoce zależna od 

kontekstu wcześniejszych odpowiedzi. W ten sposób powstaje lead 

klasy B, jednocześnie aktualizując wcześniejszy zapisy, parametry i 

współczynniki jakościowe umożliwiając analizę efektywności kampanii 

w czasie rzeczywistym. 

Kolejny etap to pozyskanie informacji szczegółowej. W 

zależności od wcześniej wprowadzonych informacji, pojawi się 
wynikająca z kontekstu kolejna forma, służąca uszczegółowieniu 

danych. W ten sposób uzyskamy lead klasy A i podobnie jak wcześniej, 

kolejna aktualizacja atrybutów i analiza w czasie rzeczywistym.  

Dla kampanii dedykowanych zestaw zagadnień dla form może być 
przygotowany wspólnie z reklamodawcą i będzie obsługiwany przez ten 

sam model.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  System dystrybucji pozyskanych leadów to drugi składnik pakietu, który wpływa 

w istotny sposób na efektywność działań dla potencjalnego klienta. O ile 

zadaniem dla pierwszego modułu jest pozyskanie możliwie wysokiej jakości 

leadów, to cechą drugiego jest umożliwienie klientowi dokonanie świadomego 

ich zakupu.  Na efektywność działań w marketingu bezpośrednim składa się wiele 

elementów, nie tylko cena i jakość, ale szybkość reakcji i skuteczność obsługi, 

kolejność działań, „moce przerobowe”, budżet, elastyczność procedur, 

możliwości techniczne, itd.   

Dystrybucja leadów przybiera różne postacie pomiędzy branżami i pomiędzy 

klientami w obrębie jednej branży. Jest to uzależnione od procesów 

wewnętrznych klientów i ogólnie stosowanymi procedurami. Inaczej wygląda 

dystrybucja leada dla pożyczek pozabankowych tzw. chwilówek a inaczej dla 

kredytu hipotecznego, choć oba podmioty działają na rynku finanse i kredyty. 

Zróżnicowane są również wymagania klientów względem sposobu transferu 

leadów, cześć klientów ze względu na sposób prowadzenia biznesu, wymaga 

przekazywania leadów on-line w przyjętym formacie, inny za pomocą plików np. 

csv lub xml, także gotowych „call list”.  

 

System Dystrybucji Leadów 

• otwarty i elastyczny 

• różne formaty 

• scenariusze logiczne 
 

odwiedź stronę:   http://4lead.pl/lead-generation-ques.html 



  

� � � 

 
 

  

 

 
 

 

Różne warianty logiczne dystrybucji leadów 

system umożliwia stworzenie różnych logicznych wariantów do dystrybucji leadów z uwzględnieniem 

atrybutów i parametrów leada i kampanii, priorytetów klienta, ceny, zmiennych scenariuszy 

czasowych, targetu a także niestandardowego procesu zdefiniowanego zgodnie z regułami współpracy 

z określonym klientem. 

 

 

Różne opcje płatności 

system został wyposażony w narzędzie, które pozwala na stworzenie wariantów płatności za leady. Od 

formy prostej cena x ilość leadów do tworzenia własnych algorytmów płatności w zależności od 

parametrów, atrybutów i warunków logicznych.   

 

Dostęp do zasobów systemu 

Zarówno klienci jak i partnerzy maja zapewniony nieograniczony dostęp do zasobów systemu 

umożliwiający w każdej chwili sprawdzenie ich zawartości oraz trackingu aktywności w zakresie 

objętym umową.  
 

 

Unikalne opcje filtrowania  

dla każdego klient, kupującego leady, system umożliwia stworzenie indywidualnego zestawu filtrów 

aby zdefiniować dokładnie co jest przedmiotem zakupu, w jakim czasie i w jakiej cenie. 

 Raporty 

wszyscy klienci mogą korzystać z tzw. dashboardów. To są zestawy raportów i wykresów, które 

wizualizują aktywności oraz osiągnięte wyniki operacyjne. Klienci mogą również definiować 
zawartość dashboardów wg. własnych potrzeb. 

 

 Integracja i transmisja danych  

System ma wbudowane narzędzia pozwalające na łatwą integrację z systemami zewnętrznymi 

kupującego np. CRM lub inne służące do zarządzania leadmi. Moduł przekazywania leadów korzysta 

z większości metod transmisji danych w tym: http-get/post, SOAP/XML, Text/HTML Email, CSV 

Email/CSV FTP, Custom Attachment Email. 

 

 Routing Leadów 

System udostępnia narzędzie, w postaci zautomatyzowanego procesu, do tworzenia zaawansowanych 

modeli przekazywania leadów (routing), uwzględniającego  zasady współpracy z klientami np. zasadę 
wyłączności pełnej (Exclusive Leads), wyłączności ograniczonej (Semi- Exclusive Leads), kolejność, 
wielkość i etalon czasowy transferu. Reguły te mają również wpływ na wysokość ceny 

przekazywanych leadów. 

 

 Ping – Post 

System umożliwia sprzedaż leadów w modelu ping-post (przekazanie częściowych danych bez 

informacji kontaktowych, aby kupujący dokonał świadomego zakupu). Moduł zapewnia pełną 
elastyczność opcji zakupów: w cenach stałych, zmiennych, wg. scenariusza, sprzedaży wielokrotnej i 

wyłącznej. Komunikacja z klientami on-line w czasie rzeczywistym. 

ul. Żurawiowe Mokradła 19 

05-082 Kwirynów 

kontakt: Paweł Rabenda tel. 502 318 588 

e-mail: biuro@4lead.pl 

www.4lead.pl 


