
Получавате цялостен 
поглед върху 
съдържанието, което 
компанията ви споделя 
в различните социални 
мрежи.

Следите в реално 
време ключови думи, 
споменавания, 
фирмени профили и 
много други 
показатели.

Никога не пропускате 
релевантно за вашия 
бизнес съдържание.

ClickDimensions Social Engagement е цялостна платформа за маркетинг в социалните мрежи, създадена специално 
за  Microsoft Dynamics 365. Базиран на платформата Oktopost, лидер в B2B решенията за социални мрежи, 

ClickDimensions Social Engagement е създаден конкретно за специалистите по B2B маркетинг, които се нуждаят от 
интелигентно, спестяващо време решение, с което да оптимизират усилията си в социалните мрежи. Решението 

идеално допълва базовите функционалности на ClickDimensions. 

Насрочване на публикации
Интелигентните инструменти за публикуване ви дават 
възможност да заредите предварително създадено съдържание 
и да оставите на платформата да свърши останалото. 
Решението автоматично разпределя и публикува съдържанието 
ви в съотетствие с предварително създаден план. А 
редакторският ви календар позволява да видите с един поглед 
какво и къде се публикува във всеки един момент.

Мониторинг на споменавания
Платформата ви позволява лесно да следите къде и защо 
компанията и продуктите ви се споменават в социалните мрежи и 
незабавно да вземате отношение. Не оставяйте на богатото 
съдържание на социалните мрежи да ви зарсейва, а се 
съсредоточете точно върху това, което наистина си заслужава да 
чуете. 

Откриване на съдържание
Обогатете социалните си профили и страници със съдържание, 
което се харесва на вашата аудитория и позиционира бизнеса ви 
като компетентен източник на информация. Възможността на 
решението автоматично да открива релевантно съдържание ви 
помага винаги да бъдете актуални и да споделяте интересни 
теми в социалните си профили.

Анализи
Включените в решението детайлни анализи измерват 
ефективността на усилията ви в социалните мрежи и тяхното 
отражение върху приходите и продажбите. Лесно измервате и 
оценявате резултатите, свързани с ангажираност и конверсии за 
всяка социална мрежа и за всеки отделен пост. 

Social Engagment powered by Oktopost

Полувавате реални B2B метрики, които 
показват как се представя съдържанието 
ви в социалните мрежи.
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