A solução #CellbankSmartData é uma
plataforma de big data que permite o
enriquecimento de CRM a través de um maior
conhecimento dos usuários e monetização para a
tomada de decisões de negócio em tempo real.

Compliance
Cumprimos GDPR/LOPD:
Cumprimos com as normas de Proteção de Dados
e Caráter Pessoal e a ordem europeia GDPR de
garantir a total confidencialidade e segurança dos
dados pessoais aos quais temos acesso.

Capturamos dados
A captura de grandes volumes de dados é processada no Super Centro de
Cômputos “Mare Nostrum” de Barcelona, mediante a utilização de Big Data e
Machine Learning relacionado com Geolocalização dos usuários, se obtém
uma fotografia exata dos atributos da vida real do usuário, podendo
incorporar o analytics com a informação transacional dos mesmos.

Obtemos clústers
Com o conhecimento detalhado de +175 atributos comportamentais da
vida real, bem como as variáveis determinantes para o consumo ou
hábitos de compra.

Real Life do usuário
Conhecemos detalhadamente sua vida real. O que faz,
como, onde e quando.
•
Onde mora e onde trabalha.
•
Se tem carro.
•
Se tem família.
•
Hábitos de consumo.
•
Estudos.
•
Interesses esportivos.
•
Viajante Frequente.
•
Rota comercial do cliente.
•
+ 175 padrões diferentes.

Enriquecimento do CRM com clústers da Vida
Real Brindamos às empresas o conhecimento
detalhado da vida real dos seus clientes.
Enriquecemos o CRM das empresas entregando
clústers de dados geolocalizados com +175
padrões do estilo de vida real do consumidor.

Monetização dos clústers da Vida Real
Oferecemos às empresas monetizar suas
bases de dados. Aproximamos os
anunciantes adequados às empresas para
rentabilização da vida real dos seus clientes.

Imagen dinâmica e preditiva
da vida do consumidor.
Criação propia de base
de dados.
Criação de clústers e
subclústers de alto interesse.
Acesso a padrões de
comportamento únicos,
brindando a rota comercial do
cliente.

Cross selling de novos
produtos.

Visualização de insights:
Clústers de perfis criados
em mapas com relação aos
pontos de interesse.
Suporte na análise dos
dados e interpretação
dos mesmos.

Aumento do ROI baseado
no própio CRM.

Capacidade de ações
em tempo real.

ID 9840

ID 9543

É designer gráfica. Estuda
música e
teatro. Viaja pela
América Latina. Participa de
grandes eventos musicais.

Está estudando.
Viaja aos EUA. Gosta
dos filmes da Disney.
Mora em Belgrano.

ID 9613
É arquiteta. Quando viaja se
hospeda em hotéis 5 estrelas.
Gosta de cruzeiros. Tem um filho.

www.cellbankgroup.com/cellbanksmartdata

