Generarea de conținut ca punte de
colaborare între marketing și vânzări
Despre necesitatea tot mai mare de a integra funcție de vânzări cu cea de
marketing în cadrul companiilor se vorbește de mult timp. Clienții se
așteaptă la o experiență excelentă la toate punctele de contact cu firma și
pe tot parcursul procesului de cumpărare, iar 60%-70% din acest proces este
online. Astfel devine tot mai dificilă împărțirea diferitelor etape din
ciclul de viață al clientului între vânzări și marketing.
Conținutul de calitate este cheia succesului în marketing și vânzări
‘Content is king’ este mantra marketingului din ultimii 5-7 ani, deoarece
clienții sunt atrași de conținutul de calitate prezentat în mod relevant pe
fiecare dintre platformele online pe care brandul este prezent. Deci funcției
de marketing i se cere să creeze din ce în ce mai mult conținut în diverse
forme (video, text, audio, imagini), la standarde de calitate înalte pentru a
realiza un mix echilibrat de tactici de pull și push marketing.
La nivelul funcției de vânzări, există o presiune clară asupra agenților de
vînzări de a transforma potențialii clienți în clienți loiali oferindu-le
informații relevante. Comunicarea digitală este un instrument puternic pentru
dezvoltarea pe termen lung a relațiilor în vânzări. Iată de ce toți agenții
de vânzări au nevoie de conținut și de cele mai bune competențe de a-l
transforma într-un instrument de construcție a relațiilor pe termen lung cu
clienții lor.
Războiul dintre marketing și vânzări trebuie să înceteze
Din păcate, în mod tradițional, echipele de marketing și vânzări nu sunt
învățate să colaboreze. Separarea formală ca funcțiuni în companie, accesul
la bugete diferite, obiectivele complementare, dar măsurate cu indicatori
atât de diferiți, fac colaborarea dificilă. Percepția că marketingul
cheltuiește bugete, iar vânzările generează creștere și profit nu ajută
integrarea și colaborarea acestor departamente interne.
Totuși tehnologia face această integrare nu doar posibilă, ci și extrem de
eficientă și de naturală. Colaborarea dintre departamentul de marketing și
cel de vânzări face ca munca ambelor echipe mult mai ușoară.
Această abordare are următoarele 7 efecte pozitive principale:
•
Facilitează colaborarea dintre echipa de vânzări și cea de marketing
•
Conduce la crearea unui conținut de calitate superioară pentru clienți
•
Implică agenții de vânzări în crearea conținutului și le dă o motivație
mai mare să îl trimită cu încredere la prospecți/clienți
•
Stabilește 1-2 procese clare care să conducă la colaborare între
marketing și vânzări, fără a le invada teritoriul sau rolul specific
•
Generează sinergie între echipe și facilitează inovația și creativitatea
•
Demonstrează valoarea mai mare care se obține printr-o astfel de
colaborare

•
Crează premisele unui grad de integrarea mai mare în viitor între cele
două echipe
Astfel, echipele de vânzări care au informații rezultate din interacțiunea cu
prospecții și clienții ajută la crearea unui conținut extrem de eficient
pentru construirea relației cu clienții.
Tipuri de input de la vânzări pentru marketing
Deși informația necesară pentru o colaborare pe parte de generare de conținut
poate fi menționată de agenții de vânzări în CRM și preluată de acolo de
echipa de marketing, este foarte important ca procesul să fie unul direct
pentru a avea efectul integrator. Asftel oamenii de marketing au nevoie să
discute minim o dată pe lună cu agenții de vânzări pentru a obține atât
inputul cât și feedbackul acestora.
Tipurile de conținut care pot fi obținute prin acest proces pot fi
următoarele:
•
Studii de caz despre modul în care clienții au economisit timp, bani și
energie cu produsul companiei
•
Povești despre vânzări care au demarat mai puțin bine, dar au devenit de
succes deoarece s-au dat informații tehnice sau de alt tip, valoroase pentru
client
•
Informații despre criteriile de decizie euristice folosite de diferite
categorii de clienți pentru a lua decizia de a colabora cu compania
•
Seturi de cerințe adiționale care aduc plus-valoare anumitor subsegmente/categorii de clienți și de ce
•
Tipuri de obiecții întâlnite cel mai des și motivația acestora din
punctul de vedere al clientului
Toate aceste informații de la agenții de vănzări pot deveni surse de
inspirație și de generare de conținut de tip video, audio, imagini, text
pentru echipa de marketing. Desigur totul va fi nevoie să fie integrat și
prelucrat conform strategiei de marketing și a liniei generale de comunicare
a companiei. Însă cel mai important câștig va fi colaborarea dintre echipa de
marketing și cea de vânzări pentru a afla ce conținut ar ajuta la educarea și
informarea clienților.
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Burcin Atakan, EY: Impactul Directivei
privind prevenirea spălării banilor
asupra mediului de afaceri
Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în

scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (AMLD) a devenit
obligatorie pentru Statele Membre UE începând cu 26 iunie 2017. Până în
prezent însă, legislația din România nu a făcut pași vizibili în
implementarea măsurilor pe care le prevede această directivă, iar Comisia
Europeană a solicitat deja țării noastre opinia motivată pentru
neîndeplinirea obligației de transpunere.
Este important de subliniat faptul că directiva are impact asupra activității
de conformitate a entităților financiar-bancare, precum și cea a companiilor
din sectorul non-financiar (de ex. avocați, notari, auditori, furnizorii de
servicii din industrii, precum industria extractivă, energetică, HORECA,
telecom și IT, imobiliare, transport, ONG-uri etc.). Prin urmare, este vital
ca aceste entități să înțeleagă care sunt schimbările ce trebuie făcute în
programul de conformitate pentru a se alinia cerințelor AMLD. Măsurile sunt
menite să le pună la adăpost față de posibile încălcări și consecințele
acestora, respectiv evitarea plății unor amenzi semnificative, suspendarea
activității companiei sau implicarea, chiar și involuntar, în scheme de
spălare a banilor.
Ce prevede această directivă?
Actul comunitar aduce o serie de noutăți legislative cu impact atât asupra
mediului de afaceri din România, cât și asupra activităților acestuia cu
piețele străine. Principalele cerințe introduse se referă la:
•
obligativitatea evaluării riscurilor de spălare a banilor/finanțare a
terorismului la nivel național, sectorial/industrie și la nivelul fiecărei
entități;
•
asigurarea transparenței privind beneficiarul real de către companii și
păstrarea informațiilor complete și actualizate privind Ultimate Beneficial
Owner – UBO;
•
necesitatea adoptării măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei
pentru întregul spectru de persoane expuse politic;
•
aplicarea măsurilor de precauție persoanelor care comercializează
bunuri, atunci când acestea efectuează sau primesc plăți în numerar în
valoare de cel puțin 10.000 euro, prag scăzut față de valoarea anterioară de
15.000 euro.
Directiva crește semnificativ nivelul sancțiunilor administrative în cazul
identificării unor încălcări ale legislației privind spălarea banilor și
finanțarea terorismului, în scopul asigurării eficacității,
proporționalității și caracterului disuasiv al pedepsei. Astfel, pentru
instituțiile financiare, pragul minim al sancțiunilor are o valoare de 5
milioane Euro sau 10% din cifra de afaceri anuală totală, iar pentru
instituțiile non-financiare, acesta se ridică la 1 milion euro. Sancțiunile
sunt aplicabile nu numai companiilor, ci și membrilor organelor de conducere
și altor persoane fizice implicate în aplicarea defectuoasă a legislației
împotriva spălării banilor. Faptele pot atrage răspunderea contravențională,
civilă sau penală, în funcție de gravitatea lor și valoarea prejudiciului.
Făcând o paranteză pe marginea sancțiunilor în materie penală, menționăm
faptul că Parlamentul European a adoptat în luna ianuarie 2018, un proiect de
rezoluție legislativă referitoare la propunerea de directivă privind

incriminarea spălării banilor. Proiectul urmărește asigurarea unor standarde
minime comune la nivel european, propunându-se pedepse privative de libertate
în cazurile de spălare a banilor de minim patru ani, pentru actele grave. În
prezent, legislația din România stabilește pedepse cuprinse între 3 și 10 ani
pentru comiterea infracțiunii de spălare a banilor.
Ne punem speranța că legiuitorul român a introdus aceste schimbări în
proiectul de lege pentru transpunerea AMLD în România, care înlocuiește
textul actualei Legi nr.656/2002, într-un mod coerent și comprehensiv, astfel
încât legea să poată fi înțeleasă și aplicată corect de către companii.
Întrebarea este însă cât vom mai aștepta până la adoptarea acestui proiect de
lege, deoarece termenul de implementare a fost depășit.
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