
INTELLIGENT
MARKETING AUTOMATION 

Om uw marketing intelligenter en efficiënter te maken biedt 
Realdolmen u een combinatie aan van 3 tools die naadloos op 
elkaar aansluiten. Onze oplossing stelt u in staat om slimme, 
automatische campagnes uit te bouwen, met gepersonaliseerde 
content, gebaseerd op gedetailleerde data, en met de nodige 
tools om alles te analyseren en in overzichtelijke reports te gieten.

Ontdek hier hoe Realdolmen uw marketing kan helpen.
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Hoe werkt 
Intelligent Marketing 
Automation?

  Vind meer en relevantere leads en qualificeer ze  
op basis van gedetailleerde data

  Bouw campagnes die uw klanten automatisch 
begeleiden doorheen hun hele koopproces

  Analyseer uw marketinginspanningen doorlopend  
met intelligente persoonlijke dashboards

  Stuur uw campagnes aan on the fly

  Verwerf meer inzicht in uw klanten en processen

  Vertaal data en insights naar betere beslissingen  
en meer groei

  Rapporteer helder en to-the-point



CRM
ERP 

beheer al uw data  
overzichtelijk en 

centraal

Data Intelligence 
want meten is weten

Marketing Automation 
automatiseer 

campagnes met 
content op maat

CRM & ERP
•  Verzamel alle data over uw klanten én uw business in één systeem

•  Maak steeds de juiste beslissingen, op basis van de juiste data

•  Perfect geïntegreerde toepassingen die naadloos op elkaar aansluiten

•  Kies voor elke uitdaging uit tal van mogelijke toepassingen die u kunnen helpen

•  Scherp uw inzicht in uw processen, verkoop en klanten aan met intelligente data

•  Pas uw toepassingen eenvoudig aan, met weinig of geen code

Marketing Automation tool
•  Automatiseer uw marketing, met tools die naadloos aansluiten op CRM

•  Bouw campagnes met content op maat die uw klant begeleiden bij elke 

stap van hun koopproces

•  Centraal beheer van campagnes met mailings, social media en landing pages

•  Maak eenvoudige, aantrekkelijke surveys die u meer inzicht verschaffen over 

uw klanten en hun tevredenheid

•  Verhoog de ROI van uw marketinginspanningen door campagnes slimmer 

en efficiënter te maken

•  Evalueer in een oogopslag wat werkt en wat niet, en maak aanpassingen  

die direct effect hebben

Data Intelligence
•  Verhoog de Business Intelligence binnen uw organisatie met de beste 

analytics tools 

•  Vertaal uw data uit CRM en ERP direct in aantrekkelijke reports en 

gedetailleerde plannen

•  Creëer persoonlijke dashboards die data overzichtelijk samenbrengen en 

voorstellen

•  Analyseer uw resultaten in real-time, en grijp sneller en gerichter in wanneer nodig

•  Geef uw medewerkers toegang tot de reports die zij nodig hebben en 

beheer hun rechten in een veilige omgeving

•  Combineer naadloos data uit Excel met Google Analytics, Dynamics 365, 

Salesforce, uw Oracle of MySQL database, Sharepoint, ...

Heeft u al tools voor CRM, ERP en/of uw marketingomgeving?  

Wij integreren uw tools in deze performante totaaloplossing.

Zo helpen wij u op weg naar uw intelligente marketingoplossing:

Intake
Samen brengen we  

de marketing behoeften 
en automation 

opportuniteiten in kaart.

Assessment
Evaluatie van de 

huidige processen 
en tools en matchen 
naar een marketing 

roadmap.

Plan van aanpak
In overleg definiëren we 
een aanpak en vertalen 
deze naar individuele 

initiatieven om een 
data driven marketing 

automation strategie uit 
te werken.

Implementatie
Side-by-side iteratief 

en agile implementeren 
van de geïdentificeerde 
marketing automation 

initiatieven.

Opvolging
Via Dashboards en 

rapporten kunnen de 
marketing initiatieven 

opgevolgd en 
bijgestuurd worden.
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