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Marketing- és Cégautomatizálási szoftver

● megkönnyíti a kommunikációt az ügyfelekkel
○ Hírlevelek küldése (adott időpontban, automata sorozatok, adott csoportoknak), sms

● megnöveli a bevételeket
○ Bankkártyás fizetés, upsell, kuponok, újravásárlás ösztönző rendszer

● időt spórol neked
○ számlázás, átutalások beérkeztetése, logisztika, crm funkciók

● egyszerűsíti a termékek megrendelését
○ rendelések teljesítésének automatizálása, belépőjegy generálás

● növeli az ügyfélélményt
○ személyre szabott kommunikáció



Miért éppen a SalesAutopilot?

Magyarország vezető marketing- és 
cégautomatizálási szoftvere

Előnye a jó ár, a testreszabhatóság, azonban ez 
hosszabb tanulási görbével jár



A SalesAutopilot számokban

● 850+ fizetős ügyfél és több ezer ingyenes fiók
● 1,6 milliárd Ft havi forgalom az eCommerce 

modulban
● 200 millió kiküldött levél 2018-ban
● napi 600 000 - 800 000 levél
● 40+ integrációs lehetőség programozó nélkül
● 1500+ a Zapieren keresztül programozó nélkül
● egyedi megoldások kivitelező partnerek 

segítségével



Az alapszintű tananyag felépítése

● SalesAutopilot alapok
● Csali (lead magnet) rendszer kialakítása
● Értékesítés folyamata 
● A rendszer tovább bővítése

○ Több csali használata a hatékonyabb 
érdeklődő szerzéshez

○ Upsell megoldások a kosárérték növeléséhez
○ Határidős kuponkódok a halogatás ellen



A SalesAutopilot építőkockái !

A Hivatalos SalesAutopilot Tudásbázis bejegyzés ITT érhető el.

● Listák
○ Űrlapok (Feliratkozó, adatmódosító)
○ Landing oldalak

● Levelek
○ Időzítés

● Műveletek (Lista, Űrlap, Levél)

https://support.salesautopilot.com/hc/hu/articles/360016244993-1-Lecke-A-SalesAutopilot-alapvet%C5%91-logik%C3%A1ja-4-percben-ha-ezt-meg%C3%A9rti-minden-szuper-egyszer%C5%B1-lesz-


Kezdjük el!



Első SalesAutopilot rendszerünk!

Lista

Mezők:
Név
E-mail cím
ÁSZF

Űrlap

Mezők:
Név
E-mail címre
ÁSZF

Levél 1.

Tartalom:
köszönjük a feliratkozás
itt a pdf

Milyen adatok:
Név
E-mail cím
pdf link

Időzítés:
Mikor: Feliratkozáskor
Kinek: ÁSZF elfogadva
 

Levél 2.

Tartalom:
segítesz nekünk? kérdőív

Milyen adatok:
Név
E-mail cím
kérdőív link

Időzítés:
Mikor: Feliratkozás + 1 nap
Kinek: ÁSZF elfogadva

Levél 3.

Tartalom:
Ajánlat

Milyen adatok:
Név
E-mail cím

Időzítés:
Mikor: Kérdőív kitöltésekor
Kinek: ÁSZF elfogadva + még 
nem “Guru”

Kiépítés Tervezés


