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Narzędzie do optymalnego zarządzania 
kampaniami marketingowymi  
w oparciu o innowacyjne metody 
analityczne



AMA MCO©  posiada wbudowany anali-
tyczny model rekomendacyjny, stworzony 
w  oparciu o  przeprowadzone historycz-
ne kampanie marketingowe. Narzędzie 
przeprowadza szczegółowe modelowa-
nie operacyjne kampanii marketingo-
wych na najbliższy czas, określając opty-
malną listę promocji, czas jej trwania, 
poziom zniżek oraz ranking produktów do 
wypromowania.

W oparciu o wyniki analizy samouczących 
się algorytmów, klienci otrzymują co mie-
siąc automatycznie generowane rekomen-

dacje na kolejne miesiące, uwzględniające 
najnowsze dane sprzedażowe. Istnieje 
możliwość integracji wyników rekomenda-
cji z wewnętrznymi systemami klienta.

AMA MCO©  tworzy wizualizacje harmo-
nogramu kalendarza promocji na najbliż-
sze 52 tygodnie (podejście strategiczne) 
oraz na najbliższy kwartał (podejście ope-
racyjne). Narzędzie dostarcza informacje 
w zakresie mocy predykcyjnej modeli, wy-
ników i efektów przeprowadzonych kam-
panii promocyjnych oraz rekomendacje 
zmiany przyszłych akcji promocyjnych.

AMA MCO© jest narzędziem analityczno-
-informatycznym pozwalającym na efek-

tywne zarządzanie kampaniami marketingo-
wymi poprzez zautomatyzowane planowanie 

harmonogramu kampanii promocyjnych. Narzę-
dzie optymalizuje zarówno koszty marketingowe, jak 

i oczekiwane efekty planowanych kampanii.

Sztuczna inteligencja w służbie marketingu. 
Kluczowe funkcjonalności AMA MCO©

AMA MCO© bazuje na modelach analitycznych klasy machine learning zbudowanych 
przy użyciu narzędzi open source: Python lub R. Wizualizacja odbywa się w dowolnie 
wybranej przez klienta technologii: na przykład w postaci wyników w formacie *.pdf 
lub *.html lub w technologii Business Intelligence (Tableau, Qlik, Power BI). 

Harmonogram promocji - firma obuwnicza

Zastosowana technologia



Produkt cechuje się bardzo krótkim 
czasem wdrożenia – liczonym w dniach 
a prosta architektura rozwiązania gwa-

rantuje elastyczność i możliwość dosto-
sowania AMA MCO© do indywidualnych 
potrzeb klienta.

Case study

Dlaczego warto w to zainwestować?
AMA MCO© zostało wdrożone w  firmach z  branży handlu detalicznego. 
Automatyzacja oraz odpowiednio dobrany zestaw raportów pozwolił szybko 
i  skutecznie wyszkolić pracowników w  zakresie codziennego wykorzystywania 
narzędzia przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Wymiernym wynikiem 
wdrożenia AMA MCO© było zwiększenie efektywności strategii marketingowych 
– osiągnięto dwucyfrowy pozytywny wpływ na wyniki finansowe (wyrażony 
w procentach).


