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Úvod

Živá ukázka

Předpoklady

Představení platformy a základní 

funkcionality. Představení mé osoby a 

motivace k vytvoření XIBI. Obsah.

Kompletní představení dema s registrační 

stránkou, virtuálním showroomem, 

interaktivími modely, webináři a chatboty.

Proč je správný čas vytvořit virtuální 

showroom. Na jakých předpokladech byla 

vytvořena platforma XIBI.

XIBI



Zařazení do 
MKT strategie

Shrnutí

Zkuste si to sami

Obchodní trychtýř - zařazení do 

marketigového cyklu zákazníka. Nástroje 

pro sběr leadů, kvalifikování a analytiku.

Shrneme ty nejpodstatnější funkcionality, 

představíme další featury a vizi do 

budoucna.



Příležitost
zvládnout to lépe

Nedělejme z virtuálních eventů black box stejně jako z těch skutečných. Vizitky z veletrhů 

by neměly končit v šuflících obchodních zástupců, ale začít v nurturingových kampanich, 

které lze automaticky škálovat, dle aktuální nákupní fáze potenciálních zákazníků. 

Nepřipravujme hračky pro ředitele, které nikdy nikdo neuvidí, ale komplexní platformy, 

které přináší obchodní výsledky.



Technologický Uživatelský Obchodní
XIBI je kompletně web-based řešení, což 

znamená, že může být spuštěno z 

jakéhokoli prohlížeče na jakémkoli 

zařízení.

XIBI se soustředí na přirozené intuitivní 

ovládání s ověřenými prvky a nesnaží 

se uživatele převychovat. 

XIBI není pouze vábnička, ale 

komplexní platforma, díky které jsme 

schopni generovat nové leady a 

kvalifikovat je.

Pilíře, na kterých XIBI stojí

UX UI
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MKT automatizace

Drip kampaně
Lead nurturing
Lead scoring
Personalizace
Dynamický obsah
Integrace s CRM
Členská sekce
Sledování událostí
Formuláře
E-learning sekce
Custom audiences
Pokročilá segmentace
Atribuce
Analytika a reporting



Shrnutí
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