
Napjainkra a marketing kifejezés meglehetôsen 
divatossá vált, ami magában hordozza annak 
a veszélyét, hogy ezen „terminus technicus” 
körül fogalmi zûrzavar alakul ki. A marketing 
meghatározása nem egységes, és semmiképpen
sem egy statikus, változatlan tevékenységi és 
vezetési elméletrôl van szó. A nemzetgazdaságok
fejlôdésével, valamint a globalizáció felgyorsulásá-
val párhuzamosan a marketingtevékenység is válto-
zott. A kiélezett piaci versenyben a vállalatok 
rákényszerülnek arra, hogy rendszerszinten 
gondolkozzanak és cselekedjenek, és magukévá 
tegyék az integrált stratégiai szemléletet.

A cikk elsô részében azokat a fejlôdési tendenciákat
mutatom be, amelyek következtében átalakult 
a marketing fogalma, majd a következô részben 
arra próbálok rávilágítani, hogy mindezek hatására
megnôtt a public relations (pr) és a telemarketing
tevékenységek szerepe. Szó lesz azokról az integrált
teljesítménymérési rendszerekrôl is, amelyek már
olyan komplex tényezôk együttes hatásaira is 
fókuszálnak, amelyeket az elsô generációs mérési
módszerek elhanyagoltak. Végül a cikket 
a customer relationship management (CRM) 
rendszer alkalmazásának tárgyalásával zárom.
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ÜGYFÉLORIENTÁLT KAPCSOLATI MARKETING
Telemarketing és a public relations alkalmazása az integrált marketingrendszerben

A marketingkoncepció

fejlôdése

A marketing vizsgálatában egyre in-
kább elavulttá válik a 4P-szemlélet,
mivel a marketingkörnyezet rengeteg

olyan változáson ment keresztül,
amelyben már nem releváns ez a hiá-
nyos felosztás. A marketingkoncep-
ció fejlôdésénél nem elég a P-betûs
tagok megkülönböztetése, hanem 
figyelembe kell venni, hogy megvál-
toztak a stratégiai célkitûzések is.

Túllépve a mennyiségi hajszán, 
megjelent a vevôorientált integrált
marketing követelménye, amelyben
minden érintett elvárását figyelembe
kell venni. Ezt nevezi Kotler társada-
lom-központú marketingkoncepció-
nak, amelyben a szervezet feladata,

                  



hogy meghatározza, mely piacokon,
milyen igényeket akar kielégíteni, és
az érintettek elvárásainak hogyan
tud a versenytársaknál hatékonyab-
ban megfeleni.1

Ebben a szemléletben már fontossá
válik az úgynevezett értékteremtés
és a társadalmi jólét szem elôtt tartá-
sa annak érdekében, hogy ügyfelein-
ket, vevôinket2 megtartsuk. Az ügy-
felek bizalmának elnyerése csakis
egy olyan vállalati filozófiával érhetô
el, amely elôtérbe helyezi az értékte-
remtés koncepcióját. A különbözô
érintettelméletek nagy hangsúlyt
fektetnek arra, hogy a vállalatoknak
az érintettek jólétét elôsegítô gazda-
sági tevékenységet kell folytatniuk.
Az ügyfélmegtartás szempontjából
különösen fontos a fogyasztói érté-
kek középpontba helyezése, hisz 
a hosszú távú nyereséges mûködés
csakis elégedett ügyfelekkel lehetsé-
ges. Érdemes kihangsúlyozni, hogy
az értékteremtés a felsôvezetés és az
alkalmazottak tevékenységén keresz-
tül valósul meg. Az ügyfelek igénylik,
hogy a vállalat gondoskodjon róluk.

A fogyasztói elvárások és a marke-
tingkörnyezet fent említett változá-
sai miatt született meg a kapcsolati
marketing koncepciója, amely már
nagyobb hangsúlyt fektet az interak-
tivitásra, és a marketingtevékenysé-
get egy kapcsolati rendszerbe helyezi.
Jelenleg még nincs egységesen elfo-
gadott elmélete a kapcsolati marke-
tingnek, mindenesetre különbözik 
a hagyományos marketingtôl abban
a tekintetben, hogy elôtérbe kerül a
minôségmenedzsment, az ügyfél-
orientáció, a hosszú távú stratégiai
szemlélet, az ügyfélszolgálat fontos-
sága és az elkötelezettség gondolata.3

Az összetett kapcsolatok kialakulása
miatt az új marketingszemléletben
nagy hangsúly helyezôdik a kölcsö-
nösség gondolatára, vagyis minden
érintett elvárását és hozzájárulását
integrálni kell a rendszerbe. A sike-
res kapcsolati marketing kétirányú
kommunikációt feltételez, a haté-
kony információáramlás pedig jobb
partneri kapcsolatok kialakulását
eredményezi.

Peter Doyle három korszakot külön-
böztet meg Értékvezérelt marketing
címû könyvében, melyek világosan
mutatják a marketingkoncepció 
fejlôdési szakaszait.4 Az értékesítési
korszakkal kezdôdött a marketing fej-
lôdése, amely a mennyiségre helyez-
te a hangsúlyt, vagyis arra, hogy mi-
nél többet kell eladni. Ezután követ-
kezett a márkamenedzsment
korszaka, ahol már megjelent a sze-
mélyre szabott márka és üzenet, de
az igazi változást a harmadik, azaz a
mostani szemlélet és gyakorlat hozta,
amelyet Doyle információs korszak-
ként határozott meg. Az igazi fejlôdés
abban nyilvánul meg, hogy míg az el-
sô kettônél egyirányú kommunikáció-
ról van szó, azaz a vállalat továbbítja
üzenetét az ügyfelek irányába, addig
az információs korszakban már inter-
aktív kommunikációról beszélünk. 
Az üzenetek egyénre szabottak, és
visszacsatolásra is van lehetôség. 
Ez a korszak és kommunikációfelfo-
gás egybevág a kapcsolati marketing
kialakulásával. A marketingmenedzs-
ment korszak vége persze nem jelenti
a márka fontosságának végét, hanem
egyfajta fogyasztóközpontú márka-
menedzsment szemléletet követel
meg, amelyben az imázsalakítás nem
öncélú, hanem az ügyfelek elvárásai-
ra alapozott stratégiai tevékenység.

A kapcsolati marketing alapja az
ügyfélorientált stratégia, melyhez
szervesen kapcsolódik, hogy nagyobb
hangsúlyt érdemes fektetni a szemé-
lyesebb kommunikációra, kapcsolat-
menedzsmentre, és az ügyfelektôl 
származó információk hatékony fel-
használására. Ezért tartom fontos-
nak a public relations szerepének
növelését, illetve a telemarketing
nyújtotta lehetôségek kihasználását. 

A marketinginformációs rendszer
feladata, hogy széles körben szolgál-
tasson információkat a fogyasztók-
ról, piacokról, versenytársakról, és
ezzel egyidejûleg lehetôvé tegye 
a marketingszervezet mûködtetését,
valamint a vállalaton belüli folyama-
tok irányítását. A kapcsolatmenedzs-
ment stratégiája eredményesen 
valósítható meg, ha a szervezet rend-
szerszintû mûködésében hatékony
az információmenedzsment és 
a döntéstámogatás.

A tudásmenedzsment elmélete 
szerint a tudás egyfajta képesség,
amellyel a vállalat folyamatosan tö-
rekszik az értékteremtésre, és intel-
lektuális tôkéjének feljesztésével
megvalósítja célkitûzéseit.5 A komp-
lex információs és technológiai
struktúrák segítségével az informáci-
ók hatalmas mennyiségébôl tudást
lehet kovácsolni. A marketinginfor-
mációs rendszer sikerének kulcsa,
hogy a tudást beépítsük a döntések-
be és a munkafolyamatokba.

A technológia fejlôdésével összekap-
csolhatóak az intellektuális erôfor-
rások, és a tudás a szervezet egésze
számára hozzáférhetôvé tehetô. 
A rendszerszintû alkalmazások és 
a hálózati gondolkodás révén már
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1 Kotler, Philip: Marketing Management, 2002.
2 Ügyfélrôl beszélünk általában a szolgáltatások esetében, míg fogyasztó-

nak, vevônek nevezzük egy termék felhasználóját. Ezeket a kifejezése-
ket az egyszerûség kedvéért egymás szinonímájaként használom.

3 Little, Ed–Marandi, Ebi: Kapcsolati marketing, 2005.
4 Doyle, Peter: Értékvezérelt marketing, 2002.
5 Chikán Attila–Wimmer Ágnes (szerk.): Üzleti fogalomtár, 2003.

              



sokkal inkább beszélhetünk elektro-
nikus marketinginformációs tudás-
bázis rendszerrôl (EMITR).

A telemarketing és

a public relations szerepé-

nek felértékelôdése

A tömegmarketing, amely egységes
ajánlattal és egységes üzenettel kíván
eredményeket elérni, már nem az 
a mindenható módszer, mely képes
arra, hogy a különbözô életstílusú és
igényû fogyasztókat hatékonyan
megszólítsa. A reklám- illetve marke-
tingszakma felismerte, hogy a direkt
marketing olyan, sokkal kifinomul-
tabb metódusok alkalmazására nyújt
lehetôséget, amelyekkel magasabb
hatásfokkal érhetôk el a kisebb, de
jól körülhatárolható piaci szegmen-
tumok. A számítógépek lehetôvé 
teszik, hogy adatbázisok segítségével
megtaláljuk a potenciális ügyfeleket,
vevôket és összeállítsuk számukra a
legmegfelelôbb üzenetet. Ezt nevez-
zük, a tömegmarketinggel ellentét-
ben, személytôl személynek szóló,
azaz one-to-one marketingnek.6

A szakma képviselôi rájöttek arra,
hogy már nem a rövid távú profitori-
entáció a megfelelô stratégia, vagyis
hogy minél több vevônek eladjunk,
hanem hosszú távon kell gondolkod-
ni. Ennek az elméletnek az alapját
képezi az a célkitûzés, hogy a meglé-
vô ügyfeleinket, vevôinket megtart-
suk, és nekik adjunk el annyit,
amennyit csak lehetséges. Ehhez 
a stratégiai gondolkodásmódhoz
szükséges azonban a hosszú távú
kapcsolat, a bizalmi légkör kialaku-
lása a két fél között, személyes hang-
vételû folyamatos kommunikáció és
a kapcsolatok állandó ápolása.

Mivel a direkt marketing eszközeinek
lényegi jellemzôje eleve a személyre
szabott interaktivitás, és az egyén 
kiemelése a tömegbôl, így ez az esz-
köz kiváló arra, hogy a mennyiségi 
eladások mindenáron történô növe-
lése helyett a kapcsolatépítésre és a
hosszú távú ügyfélmegtartásra alkal-
mazzuk. A sikerorientált cégek haté-
konyan alkalmazhatják ezt az eszközt
az imázsépítésre és public relations
kommunikációra. Egyre több cég lát-
ja szükségesnek, hogy áttérjen a re-
aktív ügyfélszolgálati irodákról 
a proaktív ügyfélszolgáltató közpon-
tokra, ahol hûséges kliensek nyerhe-
tôk meg, vagy éppen veszíthetôk el,
ha nem elég képzett az operátorgár-
da, vagy nem elég körültekintôen
megtervezett a kampány. A szolgál-
tatóknak elôbb vagy utóbb rá kell 
ébredniük arra, hogy különféle tele-
marketinges eszközökkel rendkívül
nagy hatékonysággal tudják támo-
gatni pr-kampányaikat.

A vállalatok hatalmas pénzeket köl-
tenek el a klasszikus promóciós esz-
közök használatára, de egyre égetôb-
bé válik számukra is, hogy az
ügyfelek, vevôk megszerzésének és
megtartásának ennél figyelemfelkel-
tôbb formáira (is) fordítsák erôforrá-
saikat. A telemarketing és az ügyfél-
szolgálat a jövô útja lehet a cégek
számára alapvetô ügyfélkörük kiala-
kításában éppúgy, mint klienseik hû-
ségének megnyerésében, mely hos-
szú távú elônyökhöz és végül 
sikerekhez vezet.

A brand differenciáló hatása a meg-
személyesítettt kommunikációban
és a hitelességben nyilvánul meg. 
Az ügyfélben pozitív imázsnak kell
leképezôdnie, amelyet az informáci-
ók kölcsönös áramoltatásával, folya-
matos kommunikációval, kapcsolat-

menedzsmenttel, aktív ügyfélpoliti-
kával és képzett személyzettel lehet
pozitív irányba terelni. Az emberi té-
nyezô kiemelkedô fontosságú, mivel
az ügyfél a személyzettel történô inter-
akciók alapján ítéli meg a vállalatot.

A public relations lényegében egy
szervezet kommunikációjának szer-
vezését, irányítását jelenti. A pr-
szakemberek minden közvetetten
vagy közvetlenül érdekelt csoporttal
folyamatos kapcsolatot tartanak
fenn, és ügyelnek arra, hogy a válla-
lat megítélése pozitív legyen. Az ál-
talam korábban taglalt marketing-
környezetben célravezetôbb lehet, ha
egy szervezet kiemelkedô hangsúlyt
fektet a public relations tevékenysé-
gére is. A kapcsolati marketingben
ugyanis elengedhetetlen a vevôkkel,
ügyfelekkel, kiemelkedô partnerek-
kel történô párbeszéd felértékelése.

A public relations tevékenység nem
merülhet ki csupán a sajtókapcsola-
tok alakításában, hanem egy átfogó
társadalmi kommunikációnak kell
megvalósulnia a szervezet imázsának
érdekében, amelyre maximálisan jel-
lemzô az interaktivitás, és ezzel hoz-
zájárulás a vállalat forgalmához. 
A marketingesek és a pr-szakemberek
gyakran elbeszélnek egymás mellett,
mivel nem mindig tudják sikeresen
összehangolni az egyikük által hasz-
nált pénzügyi mutatókat a másikuk
által elôtérbe helyezett kommuniká-
ciós eredményekkel.

A kiélezett piaci versenyben a termé-
kek és szolgáltatások annyira hason-
lóak, és olyan bôségesen állnak a fo-
gyasztók rendelkezésére, hogy igazi
differenciáló erôvel az imázs és a
brand bírnak, abban az esetben, 
ha mindez párosul az ügyfélrôl való
gondoskodással. Ezért a marketing-
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munkának szerves részévé kell, hogy
váljon a public relations tevékeny-
ség, amely nem a pr alárendelt sze-
repét jelenti a marketingegységen
belül, hanem a kapcsolatmenedzs-
ment egyenrangúvá válását a többi
marketingtevékenységgel. Úgy is
mondhatnánk, hogy a pr jelenthetné
a következô P-t a marketingmixen
belül. A kapcsolatépítés, valamint 
a folyamatos kommunikáció révén
be- és kiáramló információk szerve-
zése éppoly fontos összetevôje 
a marketingstratégiának, mint az ár
vagy az értékesítési csatorna. A pr 
fogalmának és tevékenységi körének
ilyen módon történô kiterjesztése
már magában foglalja azt az egyre
jellemzôbb trendet, mely nem sorol-
ja a pr-t a marketingkommunikációs
eszközök közé, hanem vele egy
szintre helyezi azt.

Ha a public relations szerepét a fent
vázolt módon kiterjesztjük, akkor
helytállóbb kifejezés lehet az úgy-
neveztt marketing pr, vagy használa-
tos még a gazdaságkommunikáció
fogalma is. Megfelelônek tartanám
az integrált public relations kifeje-
zést is, amely jobban utal arra 
a gondolkodásmódra, hogy a pr-szak-
emberek feladata a termék pr, 
a szervezeti pr és az ügyfélkapcsola-
tok menedzselése, és ezek összehan-
golása a marketintevékenységgel.
Mindazonáltal – függetlenül attól,
hogy milyen kifejezést használunk –
a vállalat vevôközpontú gazdasági te-
vékenysége az egyik legjobb módszer
lehet az imázserôsítésre. A teljes
marketingtevékenység célja, hogy
megvalósítsa az imázsépítés hosszú
távú startégiáját, melyben a public
relations feladata lehet, hogy a mar-
ketinginformációs rendszer egyik
építôköve legyen azzal, hogy a válla-
lat környezetébôl begyûjti az infor-

mációkat, leképezi azokat, segíti a
menedzsmentet a döntéshozatalban,
végül pedig kifelé, az ügyfelek irá-
nyába áramoltat információkat. 
A hagyományos marketingkommuni-
kációs eszközökkel ellentétben 
a telemarketing és a public relations
képes arra, hogy költséghatékonyan
tudatosítson valamit a vállalati kör-
nyezet tagjaiban. Egy körültekintôen
szervezett pr-kampány hatékony 
eszköz lehet arra, hogy támogassa
egy új termék vagy szolgáltatás beve-
zetését, újrapozícionálását és fejlesz-
sze a márkatudatosságot, valamint
irányítsa a folyamatos kommunikáci-
ót. A következetes kommunikációs
stratégia menedzselése és összefo-
gása tehát a public relations tevé-
kenység részeként is elképzelhetô.

Egy szervezet pr-tevékenysége haté-
konyan támogatható telemarketing
kampányok alkalmazásával. A köz-
vetlen válaszadáson alapuló direkt
marketing technikák révén informá-
ciókhoz jut a menedzsment, továbbá
információkkal láthatja el ügyfeleit.
Egy telemarketing kampány során je-
lentôsen növekedhet a hatékonyság
az interakcióban és az élô beszélge-
tésben rejlô lehetôségek révén, az
ügyfelek bevonása pedig fokozza az
üzenet illetve a kommunikáció haté-
konyságát. Egy imázsnövelés céljá-
ból indított telemarketinges aktivi-
tásnál ügyelni kell a kommunikáció
folytonosságára, valamint arra, hogy
a pr-üzenetet minél közelebb vigyük
az ügyfélhez. A telemarketinggel
nem csak lehetôséget biztosítunk 
az ügyfelek számára, hogy kommuni-
káljanak velük, amely sok esetben
nem elég, mert erre esetleg nem 
mutatnak hajlandóságot, hanem 
aktivitásunkkal arra is „kényszerít-
jük” ôket, hogy ténylegesen kapcso-
lódjanak be a kommunikációba. 

Integrált teljesítmény-

mérési rendszerek

Mivel az értékesítésközpontú straté-
giákról áthelyezôdött a hangsúly az
ügyfélorientált stratégiákra, a válla-
latok felismerték, hogy üzleti telje-
sítményüket több komplex tényezô
befolyásolja egyszerre. A vállalatok-
nak át kell térniük olyan mérési esz-
köztár alkalmazására, amely releván-
sabb az újabb piaci környezetben. 
A pénzügyi teljesítménymutatók do-
minanciájának csökkenésével már
olyan mutatókat is azonos fontosság-
gal kezelnek, amelyek társadalmi 
célokat, vevôelégedettséget és ügy-
félmegtartást eredményeznek. Ezen
célok megvalósulásának méréséhez
fel kell ismerni, hogy több tényezô
együttes hatásáról van szó, amelye-
ket nem elég külön-külön mérni, 
hanem ezeket össze is kell kötni egy-
mással, és feltárni az ok-okozati kap-
csolatokat. Az elektronikus marke-
tinginformációs tudásbázisrendszer
mûködtetéséhez szükség van olyan
mérési rendszerekre, amelyek tudás-
sá képezhetô információkkal szolgál-
nak. Az integrált teljesítménymérési
rendszerekkel mérhetôvé válnak az
értékteremtési folyamatok, és azok
eredményei, illetve egységes infor-
mációs rendszerbe ötvözhetôek az
adatok a hosszú távú stratégia meg-
valósulása érdekében.

A balanced scorecard (BSC) olyan
teljesítménymérési módszer, amely
keretet ad a stratégiai célok és a tel-
jesítménymutatók összehangolásá-
nak, ezáltal a stratégia lebonthatóvá
válik, és értelmezhetô az egyes mun-
kafolyamatok szintjén is.7 Ebben 
a rendszerben is megtalálható a ha-
gyományos pénzügyi vonatkozás,
amelyhez különbözô pénzügyi ered-
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ményt mérô mutatók kapcsolódnak.
Ez a módszer azonban még három
szemponttal egészíti ki ezt a vetüle-
tet, amelyekhez szintén célokat és
mutatókat rendel, hogy ezek is mér-
hetôvé váljanak, mint a stratégiában
a pénzügyi teljesítménnyel azonos
fontosságú elemek. A második nézô-
pont a vevôkhöz, ügyfelekhez kap-
csolódó eredmények, vagyis olyan
mutatók, amelyekkel mérhetô az,
hogy a vállalat mennyire tud megfe-
lelni az ügyfelek elvárásainak. A mû-
ködési folyamatok felôli megközelí-
tés alkotja a harmadik vetületet,
amely az egyes munkafolyamatok
szintjén vizsgálja az eredményeket.
Az utolsó szemszög a tanuláshoz,
fejlôdéshez kapcsolódó célok és mu-
tatók, amelyek a vállalat innovációs
képességére fókuszálnak.

Az ügyfelek felôli nézôpont különö-
sen fontos, ha ügyfélorientált straté-
giát kíván egy vállalat folytatni.
Ahogy már korábban tárgyaltuk, 
a versenyelôny megszerzéséhez és
megtartásához ma már egy vállalat-
nak mintegy magához kell édesget-
nie az ügyfeleket és folyamatosan
gondoskodnia kell róluk. A telemar-
keting akciók és a call centerek 
mûködtetése lehetôvé teszi ennek 
a startégiának a megvalósítását, a
balanced scorecard pedig segít 
abban, hogy a teljesítmény értékel-
hetô legyen. Egy telefonon lefolyta-
tott public relations kampány olyan
adatokkal szolgálhat, amelyek meg-
feleltethetôek a balanced scorecard
mutatóknak, és így az információs
rendszerbe integrálhatók. Olyan mu-
tatókat kell választani a vevôi nézô-
ponton belül, amelyek mérhetôvé 
teszik a vállalat teljesítményét az
ügyfelek elvárásainak való megfele-
lésre vonatkozólag. Ennek mérésére
több mutatónak együttesen kell szol-

gálnia. A vevôi nézôpontból történô
vállalalti teljesítmény mérésénél
megkülönböztethetjük az ügyfél-
elégedettségre, ügyfélmegtartás 
sikerességére valamint az ügyfelek-
kel történô kommunikáció gyakorisá-
gára, minôségére vonatkozó dimen-
ziókat.8 Mindhárom dimenzióban
folytathatunk méréseket telefonon
keresztül.

Érdemes mutatókat kialakítani az
inbound és az outbound hívásokra
is, és ezeket együttesen vizsgálni.
Így például a bejövô hívásoknál mér-
hetjük az adott idôintervallumon be-
lül feldolgozott hívások számán túl 
a megoldott problémák százalékos
arányát, vagy az átlagos várakozási
idôt. A kimenô hívások révén pedig
kaphatunk olyan adatokat, amelyek
elsô kézbôl, az ügyféltôl származó 
értékítéletek, amelyeket be lehet
építeni az ügyfélelégedettség vizsgá-
latába. A vállalatnak magának kell
megkeresnie a vevôket, és mérni az
elégedettségüket és bizalmi szintjü-
ket. Telemarketing alkalmazásával
megkérdezhetjük ôket a minôségre,
határidôk betartására, munkaerô
szakképzettségére, segítôkészségére
vonatkozó véleményükrôl, és az ada-
tokat mutatókká konvertálva beépít-
hetjük a teljesítménymérésbe. 
A balanced scorecard rendszernek
tartalmaznia kell az ügyfelek hûsé-
gének, elégedettségi szintjének mé-
rôszámait. 

Végül pedig az ügyfelek felôli nézô-
pont mutatóit össze kell kapcsolni 
a többi nézôpont számaival, vagyis
hogy ezek a mutatók hogyan kapcso-
lódnak a mûködési folymathoz, vagy
a vállalati innovációhoz. A teljes
rendszert pedig integrálni kell az
elektronikus marketinginformációs
tudásbázisrendszerbe.

A teljesítményprizma, a balanced
scorecardhoz hasonlóan, szintén egy
integrált teljesítménymérési rend-
szer, de az elôzôvel ellentétben ez 
a módszer nem azt helyezi elôtérbe,
hogy a stratégiai célok lebonthatóvá
váljanak az egyes munkafolyamatok
szintjére, hanem elsôdlegesen a vál-
lalati környezet és az érintettek elvá-
rásaiból indul ki, és ez alapján építi
fel a stratégiát.9

A teljesítményprizma a vállalat vala-
mennyi érintettjének elégedettségét
vizsgálja, és a velük való kölcsönös
kapcsolatból indul ki, méghozzá úgy,
hogy a teljesítményt több szempont
alapján értékeli. A modell öt ténye-
zôbôl áll, amely strukturálisan egy
háromszög alapú hasáb, azaz prizma
formájában ábrázolható. A hasáb al-
só alaplapja az érintettek elvárásai,
elégedettsége, amely kiindulópont-
ként szolgál. A prizma három oldalát
a stratégia, folyamatok és a képessé-
gek alkotják. Az egyes részeknek lo-
gikusan kell egymásból következniük
ahhoz, hogy a rendszer hatékonyan
mûködhessen, vagyis a vállalat kör-
nyezetének igényeinek felmérése
után, ezekre alapozva megalkotható-
ak a stratégiai célkitûzések, majd
ezekhez meg kell állapítani azokat 
a folyamatokat, amelyekkel ezek el-
érhetôek. Végül a harmadik oldal
azoknak a képességeknek a megálla-
pítása, amelyek szükségesek a folya-
matok sikeres végrehajtásához. 
A folyamatok magukban foglalják 
a vállalati mûködés kulcsfontosságú
spektrumait, a termék-, vagy szolgál-
tatásfejlesztésen át az ügyfélszolgá-
latig. A folyamatok végzéséhez szük-
séges képességek közé tartozik 
a technológia, vagy a munkaerôre 
vonatkozó elvárások. Végül a prizma
felsô alaplapja, amely összekap-
csolja a többi részt, az érintettek
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hozzájárulása. A rendszer fontos jel-
lemzôje a kölcsönösség, vagyis a kör-
nyezet és a vállalat közötti folyama-
tos interakció hangsúlyozása.

A telemarketing akciók alkalmazása
kiváló eszköz lehet az olyan vállala-
tok kezében, amelyek eredményes
stratégiát kívánnak alkalmazni, és
felismerik, hogy az üzleti siker több
tényezô együttes hatásának eredmé-
nye. A teljesítményprizma alkalma-
zása integrálja a szervezet egészének
folyamatait és céljait, amelyek így
átláthatóvá válnak és hatékonyabban
igazíthatóak az ügyfelek elvárásai-
hoz. A telemarketing révén felmérhe-
tôk az érintettek elvárásai, és integ-
rálhatók a marketinginformációs
rendszerbe.

Customer relationship

management

A customer relationship manage-
ment – azaz az ügyfélkapcsolatok
menedzsmentje – olyan rendszer-
szintû szervezeti alkalmazás, amely
egyben vállalati filozófiának is te-
kinthetô. A CRM az információs
technológia eszközeivel segíti 
a vevôkkel való kapcsolattartást és 
a vállalat érintettjeivel történô folya-
matos kommunikációt. Kölcsönös
információáramlást tesz lehetôvé, 
és összehangolja a különbözô egysé-
gek kommunikációját, az egyes kom-
munikációs csatornák mûködését.
Az információk feldolgozása és keze-
lése olyan integrált rendszerben 
történik, mellyel figyelemmel kísér-
hetô az összes információ, amely 
a fogyasztók felôl érkezik, vagy a 
fogyasztók felé irányul. Ez az integ-
rált információs rendszer lehetôvé
teszi, hogy hatékonyabban alakítsuk

a vevôkapcsolatokat, és lojális ügyfe-
leink legyenek. Az ügyfélkapcsolatok
menedzsmentje tehát egyszerre egy
stratégiai gondolkodásmód, ügyfél-
központú vállalati filozófia és az 
üzleti folyamatokat támogató infor-
mációs technológiai megoldások 
összessége.10

Az adattárházból történô bányászat
lehetôvé teszi a testre szabott mar-
ketingkommunikációt, és a kifino-
mult ügyfélalapú szegmentálást. 
A customer relationship manage-
ment révén tehát szorosabb kapcso-
lat alakul ki a vállalat és az ügyfelek
között. A fejlett informatikai alkal-
mazások révén az ügyfelek sokkal
személyesebb tájékoztatást kapnak,
valamint a public relations akciók is
sokkal célzottabbak lesznek. Az ügy-
félkezelés pr- és marketingstratégia
egyben. Az ügyfelekrôl szerzett infor-
mációk gyûjtése és hatékony feldol-
gozásuk megteremti annak a lehetô-
ségét, hogy a vállalat megtartsa
nyereséges ügyfeleit, vagy a veszte-
ségeseket is nyereségessé tegye. 
Éppen az integrált ügyfélinformációk
alapján történô, személyre szabott
kommunikáció révén valósul meg 
a nagyobb ügyfélelégedettség.

A customer relationship manage-
ment számára a telemarketing haté-
kony eszköz arra, hogy a vállalat egy-
szerre feleljen meg a tömeges
eladás, szolgáltatás és a személyes-
ség követelményének. Az ügyfelek-
kel történô szorosabb hosszú távú
kapcsolat kiépítését segítik a hívó-
központok, ügyfélszolgálatok, hang-
posta vagy mobilkommunikációs
eszközök alkalmazása.

Konklúzió

Az integrált szemlélet az együttes
hatásokra és a környezettel történô
érintkezési pontok szinergiájára he-
lyezi a hangsúlyt. A promóciós esz-
közöknél egyre jobban elveszíti rele-
vanciáját a vonal alatti és feletti
eszközök éles megkülönböztetése. 
A vállalati kommunikációban egy 
egységes egészként kell kezelni a kom-
munikációs médiumokat, nem pedig
egymástól független csatornákként. 

A vállalat hatékony integrált marke-
tingkommunikációt valósíthat meg,
ha kialakítja adatbázisát, megszerve-
zi az elektronikus marketinginformá-
ciós tudásbázis rendszerét. Az infor-
mációk megfelelô menedzselése
mellett meg kell teremteni azokat a
folyamatokat, rendszereket, amelyek
révén mérhetôvé válik a teljesítmény.
A korábban tárgyalt balanced score-
card vagy a teljesítményprizma beve-
zetése olyan tudásbázist teremt,
amely integrálható az információs
rendszerbe, és ezáltal megvalósítha-
tó, vagy éppen leképezhetô a straté-
gia. A customer relationship mana-
gement rendszer alkalmazása pedig
abban segíti a vállalatot, hogy haté-
konyan összehangolja az összes kon-
taktuspont müködését, figyelemmel
kísérjen minden üzenetet és csatornát. 
A public relations és a telemarketin-
ges tevékenység révén olyan maxi-
mális hatás érhetô el, amely nem
csak az integrált marketingkommu-
nikációt valósítja meg, hanem az
ügyfélorientált kapcsolati marketing
stratégia követelményeinek is eleget
tesz. Kétirányú interaktív kommuni-
kációt tesz lehetôvé a fogyasztókkal,
amely kommunikáció egyben célzott
és pontos is, amennyiben egy jól me-
nedzselt adatbázisra és információs
rendszerre támaszkodik.
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