
OmniOne
Chytré zvýšení vašich konverzí

Popis systému
OmniOne je nástroj pro vytvoření marketingové automatizace napříč 
vašimi komunikačními kanály. Díky efektivní segmentaci a 
personalizované komunikaci s vaším publikem pomáhá dostat to 
správné marketingové sdělení těm správným klientům. A ve správný 
čas. Oslovovat je přitom můžete přes e-maily, SMS, push notifikace 
nebo třeba web. 


Funkce automatické segmentace pomocí progresivního profilování 
zákazníků a jednoduchého lead scoringu pravidelně rozřazuje vaše 
publikum do relevantních segmentů, které můžete oslovovat.


Navštívil váš klient stránku se specifickým produktem? OmniOne ho 
automaticky přiřadí do příslušného segmentu a v příští kampani jej 
oslovíte. Přišel na vaše stránky více než 3x do měsíce? Asi to je 
loajální zákazník, přidejte mu +30 bodů do lead score. Když přesáhne 
50 bodů, oslovte ho speciální nabídkou pouze pro věrné návštěvníky. 
To vše se děje automaticky přesně podle vašich pravidel. OmniOne 
tak otevře nekonečné možnosti pro vaše obchodní a marketingové 
oddělení. Jeho cílem je zvýšit konverzi a snížit rutinu.


Po zavedení OmniOne do vašich procesů tak bude úkolem 
marketingových manažerů zdokonalovat jednotlivá konverzní pravidla. 
Nebudete na to sami. K tomu vám dopomůže support společnosti 
SiteOne. Společně tak sestavíme perfektní stroj na konverze, který 
vám pomůže klientům nabízet to, co skutečně chtějí.

Reference

Home Credit

OmniOne vytěžil Home Creditu velkou část ztracených leadů.  
Spolupráci jsme začali jednoduchým proof of concept a díky 
prokazatelnému business přínosu Home Credit používá 
OmniOne dodnes.

Automatizace Segmentace Kampaně

CRM Webový obsah E-mail SMS

PPC Push-notifikace Analýza

Rychlejší reakce Cílená sdělení Méně rutiny

Vyšší konverze Spokojený zákazník



Funkce OmniOne
Automatická segmentace Ano, stromová struktura

Rozesílání e-mailových kampaní Ano, neomezené

Statistiky rozesílek Ano

Lead scoring Ano

E-mail builder Ano

Form builder Ano

Landing page builder Ano

A/B test emailu Ano

Skloňování Ano, 16 tisíc českých jmen

Reporting, konfigurovatelné real-time dashboardy Ano

Použití jako CRM Ano, základní funkce

Napojení na vlastní CRM a další systémy Ano

Kontrola nad úložištěm (důležité pro GDPR) Ano, vlastní nebo SiteOne server 

Rozšíření dle přání zákazníka Ano, SiteOne má vlastní tým

Zákaznická podpora Ano, SiteOne v češtině a angličtině

Komplexní řešení

S OmniOne vyřešíte kampaně, 
automatizaci i analýzu pomocí 
jednoho robustního nástroje. 

Intuitivní

Systém je obsáhlý, ale přehledný a 
snadný na pochopení.

Česká podpora

OmniOne vám nainstaluje, nastaví a 
naučí vás s ním všechna kouzla  

společnost SiteOne.

produkty@siteone.cz 
www.siteone.cz

SiteOne, s.r.o. prostřednictvím 50+ odborníků 
poskytuje svým zákazníkům produkty, služby a 
řešení pro digitální péči o  jejich klienty.


Již více než 18 let úspěšně dodává digitální projekty 
do významných firem z oblasti financí, cestovního 
ruchu, obchodu, péče o zdraví, energetiky, výroby a 
dalších.


V současnosti rozvíjíme zákaznické projekty 
responzivních webů, digitálního onboardingu, lead 
managementu a jiné.


