
De la  
marketing 
automatizat  
la  
marketing 
inteligent 



Inteligența artificială și componentele ei 



Marketing Automatizat vs. Machine Learning 



Predictive Lead Scoring 



Lead routing 

Nivelul 1 - Alocare random 
Nivelul 2 - Alocare în funcție de teritoriu sau alte criterii pre-definite 
Nivelul 3 - Alocare în funcție de probabilitatea de închidere 

Smart Lead Routing 
Platforma va intelege mult mai bine care 
este omul de vânzări cel mai potrivit pentru 
fiecare lead 



Email Marketing: A/B Testing 



Email Marketing: Subiect generat de roboți 

Human: 3x points AND 50% off Virgin Trains East Coast Advance Tickets 
 
AI: After 18 August it’ll be too late… Make huge savings and collections 
with 3x the points and save 50% off Advance tickets 



Email Marketing: Timpul de trimitere 

Când trimitem newsletterul? 
 
Abordare naivă 
Cand e gata 
 

Abordare informată 
Conform statisticilor, marțea la 8 dimineața 
 

Abordare digitalizată 
În funcție de aria lor geografică 
 

Abordare AI 
În funcție de preferințele lor și istoricul de deschidere 



Nurturing Workflows 

Fluxuri de comunicare 
 
Automatizare pe baza regulilor 
● în funcție de Buyer Persona 
● în funcție de formularul completat 
● dacă a vizitat o anumită pagină 
● dacă a deschis un anumit email 
● dacă a dat click pe un CTA 
● dacă a completat un anumit formular 
● Dacă… 

 

Machine learning 
Alegerea emailului potrivit la momentul potrivit 



Content creation 

Natural Language 
Generation (NLG) 
 
Quill înțelege intenția consumatorului, alege ce este 
interesant și dezvoltă o poveste pentru a prezenta 
produsul. Cu ajutorul datelor structurate, Quill le 
transformă într-o narațiune scrisă cu un ton și stil 
asemănător unei persoane reale care l-ar fi scris.  

Descrieri e-commerce 



Google face primii pași către generarea limbajului 

Smart reply (3-5 cuvinte) Smart compose (fraze întregi) 



SEO Content Strategy 

RankBrain 
 
● pe locul 3 în rândul factorilor care 

impactează poziționarea unui site  
 

● algoritmul Google care 
interpreteaza căutările oamenilor 
pe baza intenției, folosind 
inteligența artificială.   
 

  



Buyer Personas 

Crearea Profilului de  
Buyer Persona 
 
Gruparea contactelor pe baza algoritmilor  
 
Trecerea de la folosirea intuitiei, cercetarea calitativă și 
cantitativa la identificarea algoritmică a punctelor 
comune pentru a grupa contactele din baza de date in 
funție de profilul lor.  
 
Cu dezvoltarea inteligenței artificiale, profilul de Buyer 
Persona se va dezvolta continuu, fiecare persoană 
având un context diferit și interactiuni proprii.  



Conversații [Chatbots] 



Concluzie 

Ce se va întâmpla cu inteligența 
artificială în marketing? 
 
Marketingul va deveni mai puțin artificial și  
mai mult inteligent. 
 
Roboții ne vor ajuta sa devenim mai umani.  
 
 
Inteligența artificială este la fel ca internetul in ‘98.  
Nu este perfectă dar impactul va fi major. 



Multumesc! 
 
 
Dacă aveți întrebări mă puteți contacta la: 
 

 

Andreea Moisa 
Managing Director 
Agenția Beans United, Hubspot Platinum Partner 

Tel : 0724571033  
Email : andreea@beans-united.ro 


