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Обучителен модул 8 – Управление на връзките с клиентите 

онлайн 
 
Въведение 

Този модул очертава значението, процесите и каналите на управление на 
взаимоотношенията с клиенти (CRM), със силен фокус върху онлайн практиките и 
последиците от CRM. Модулът очертава и правните аспекти и предоставя преглед на 
различните канали за разпространение на цифрови технологии и стратегии за вашия 
цифров CRM. Предоставената информация е обща и няма да бъде съобразена с 
конкретни сектори, целеви групи или (правни) изисквания на държавите. Общи връзки 
са предоставени от партньорите, които включват Малта, Италия, Гърция, Ирландия, 
България, Холандия и Германия. Практическите ситуации ще бъдат обсъдени с помощта 
на примерна компания. 

Целта на този модул е да можете  да използвате съответната 
информация за: 

1. Разработване и прилагане на добре балансирана стратегия за управление на 
CRM: онлайн и офлайн 

2. Приоритизиране на CRM перспективи според бизнес модела 
3. Получаване на представа за законовите граници и изисквания 
4. Избиране на подходящи инструменти и канали за процеса на изпълнение на 

вашата  стратегия относно конкретната пазарна ситуация 
5. Създаване на насоки за поверителност и защита на данните за вашия  бизнес 

Очаквани резултати от обучението: 

Знания 
След завършване на този модул ще разберете: 

1. Общите аспекти, свързани с  онлайн CRM и четирите различни гледни точки на 
CRM (стратегически, оперативни, аналитични, сътрудничество) 

2. Правните ограничения на неприкосновеността на личния живот и защитата на 
данните (правни откази от отговорност, осведоменост за възможните 
разпоредби на отделните държави) 

3. Теорията зад клиентския цикъл на Бланкс 
4. Разликите между офлайн и онлайн CRM 
5. Защитата на данните и правните аспекти,  свързани с отношенията с клиентите 
6. Онлайн CRM-бази данни за управление на клиентския база 
7. Нарастващото значение на стратегиите на СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ В CRM 
8. Потенциалните предимства и ограничения на различните инструменти и канали 

за CRM 
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Компетентности и умения 
След завършване на този модул ще можете да: 

1. Използвате основна информация, предоставена в модула, за да разработи 
стратегия за управление на връзките с клиенти онлайн, подходяща за бизнес 
секторa 

2. Използвате подходящи канали и инструменти за изпълнение на стратегията за 
управление на ресурсите 

3. Разбирате диференциацията на клиентите (демографски, географски, B2B или 
B2C) и подходящи CRM подходи и инструменти за всяка категория 

4. Демонстрирате общо разбиране на стратегиите за управление на CRM, 
анализиратe стратегиите за CRM на конкурентите и разграничавате собствените 
бизнес стратегии от другите 

5. Сте в състояние да спазвате разпоредбите за неприкосновеност на личния живот 
и защита на данните (в общ обхват в ЕС и за възможните регионални особености) 

6. Използвате знанията, за да реагирате на постоянно променящите се пазари и 

тенденции на различните канали, използвани за управление на взаимоотношенията 
с клиенти и да можете да откривате тези промени 

7. Разбирате различните начини за измерване на успеха на избран канал за 
управление на взаимоотношения с клиенти 

8. Можете да се възползвате от насоки за защита на данните, съобразени със 
специфични бизнес изисквания 

9. Можете да позиционирате бизнеса  в  CRM области (SWOT) 
10. Може да прецените в коя област на клиентски цикъл да се фокусирате 
 

Учебна програма  
Модул 8 се разделя  на ___части 
Моля, избройте 
Освен това има въпроси с множество възможности за избор, свързани с всяка част. 
 
 
Продължителност на модула: около 300 минути 
 


