IBM Software

Commerce

Resumo da Solução

B2C Commerce
Construindo uma melhor jornada do cliente

Destaques
• As soluções IBM, líderes da indústria,
de engajamento de clientes omnichannel são projetadas para ajudar a:
• Engajar os clientes durante sua
jornada.
• Entender melhor o comportamento do
cliente.
• Fornecer ofertas e conteúdos
relevantes e personalizados.
• Oferecer uma experiência ao cliente
consistente e envolvente.

O desafio
Se você é um executivo de e-commerce ou marketing digital, em
qualquer indústria, provavelmente está familiarizado com o desafio de
ter sucesso no mercado global competitivo atual que é orientado por
análise de dados. Este desafio exige uma abordagem omni-channel para
o engajamento do cliente, que pode ajudá-lo a:
• Usar os insights de todos os canais e dispositivos para entender seus
clientes e entregar as ofertas e o conteúdo certo.
• Oferecer uma experiência de cliente engajante, em todos os canais,
que apresente aos clientes em uma experiência de marca relevante e
personalizada.
• Desenvolver a lealdade do cliente oferecendo os benefícios e escolha
de transações omni-channel junto a otimização das margens de lucro.
A necessidade de mudança é clara. No entanto, para transformar sua
experiência de marca e transitar para o engajamento do cliente no omnichannel, você deve formar uma parceria com um experiente fornecedor de
soluções de comércio líder do setor. A IBM pode ajudá-lo.

A solução IBM
Por mais de uma década, a IBM tem sido líder na área de comércio
omni-channel e essa posição de liderança se mantém atualmente.1 A
plataforma IBM® Smarter Commerce® foi projetada para ajudá-lo a
fazer de maneira rápida e fácil a transformação para o engajamento
do cliente omni-channel e manter esse envolvimento durante toda a
navegação do cliente. A plataforma IBM consiste de soluções para as
áreas a seguir:
• Comércio Omni-channel
• Gerenciamento e atendimento de pedidos
• Analytics da web e do cliente
• Gerenciamento da experiência do cliente

Os benefícios do comércio omni-channel
Para os líderes mundiais em comércio, marketing e relacionamento
com o cliente, as soluções omni-channel da IBM podem oferecer
imensos benefícios nas áreas de atendimento de pedidos, experiência de
cliente, marcas, promoções e outras. As soluções IBM, são projetadas
para ajudar a:
• Obter insight do comportamento do cliente com o engajamento em
todos os dispositios e canais.
• Engajar os clientes fornecendo conteúdo e ofertas relevantes em seu
contexto.
• Inserir os cosumidores em uma experiência de cliente que seja
inovadora e consistente para cada interação e canal.
• Oferecer para cada cliente os benefícios e a escolha do atendimento
omni-channel cumprindo ainda com os requisitos de entrega.
• Maximize o engajamento com a marca e a lealdade do cliente.
Todos esses benefícios são baseados no insight derivado de uma visão
completa de seus clientes e suas experiências. Com um melhor insight,
você pode escolher atividades de engajamento mais inteligentes,
produtivas e eficientes.

O maior mercado de e-commerce do Canadá
Em apenas dois anos, a IBM ajudou a SHOP.CA a crescer e se
tornar o maior mercado de e-commerce do Canadá.
As soluções escaláveis e flexíveis da IBM ajudaram a equipe da
SHOP.CA a criar uma experiência de cliente profunda, customizar
campanhas de marketing que melhoraram as taxas de cliques
entre 300 e 500 por cento e alavancar as análises de dados para
entender melhor seus clientes.
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Por que IBM?
A IBM é um forecedor líder de soluções de e-commerce, com
mais de 1.100 clientes no mundo todo em uma ampla gama de
verticalidades da indústria. A IBM oferece uma exclusiva combinação
de experiência, soluções e recursos:

Recicle

• Recursos de comércio digital escaláveis para modelos de negócios
B2C, B2B e B2B2C
• Termos de licença e modelos de implementação flexíveis incluindo
SaaS baseado em subscrição para dar suporte aos requisitos e
objetivos exclusivos de cada marca
• Uma ampla rede de Parceiros de Negócios IBM, integradores de
sistema e fornecedores de soluções comerciais para entregar valor
adicional mais rápido
• Alcance global e a possibilidade de oferecer sites com segmentos,
regiões e idiomas específicos em uma única plataforma

Para obter mais informações
Para saber mais sobre as soluções IBM para engajamento omnichannel, entre em contato com o representante IBM, Parceiro de
Negócios IBM ou visite o website a seguir: https://ibm.biz/Bd42PY
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