IDENTIFIKUJEME NÁVŠTĚVNÍKY VAŠEHO WEBU.
Systém identifikuje firemní návštěvníky webu, zjistí o co se zajímali a doplní ověřené kontakty.
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I. VÍCE NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ
I.1. Zjistíme, jaká konkrétní firma přišla na váš web, co jí na vašem webu zaujalo, a doplníme ověřené kontakty. Identifikujeme tak potřebu firem, které už
vás znají, jen se neozvaly.
Integrace systému přímo do Vaší administrace www stránek vám pomůže s akvizicí nových zákazníků a umožní lépe pochopit potřeby těch stávajících.
Nejedná se o další analytický nástroj pro sledování návštěvnosti, ale o aplikaci,
která generuje nové obchodní příležitosti a dovolí pochopit potřeby vašich klientů.

II. HLAVNÍ PŘÍNOSY SLUŽBY
II.1. Většina firem se snaží nové obchodní příležitosti u stávajících nebo potenciálních
klientů hledat či vytvářet. Slepě zjišťují, zda má klient zájem o nabízený produkt či
službu, případně pasivně čekají na oslovení od klienta.
Služba potenciální klienti identifikuje konkrétní obchodní příležitosti u firemních
návštěvníků webových stránek a v reálním čase zaznamenává, jaká firma se zajímá
o jaké produkty či služby. Znáte tak aktuální potřebu potenciálního klienta a můžete
se soustředit na její uspokojení. Zásadně tak mění efektivitu B2B marketingu a obchodu. Díky tomu je možné aktivně kontaktovat potenciální zákazníky.
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II.2. Hlavní výhody:
•

Zdroj nových zákazníků - firem, které již projevili zájem o vaše produkty či služby.

•

Identifikace příležitostí pro up-selling / crosselling u stávajících klientů.

•

Můžete se věnovat identifikovaným obchodním příležitostem, místo jejich hledání.

•

Vytěžíte více z návštěvníků vašeho webu, kteří se neozvou sami.

•

Maximální kontrola efektivity vašich kampaní.

•

Víte, jaký webový zdroj přináší nové zákazníky.

•

Máte přehled o své konkurenci, co o vás zjišťuje.

II.3. Jaké data budu mít k dispozici?
Systém řekne, jaká firma navštívila váš web, co ji na webu zaujalo a doplní další informace jako je IČ, obrat, obor, počet zaměstnanců, ověřené kontakty a další užitečné
informace. Mimo jiné, aplikace ověří i zdroj firemní návštěvy – víte tedy, odkud zákazníci přistoupili na vaše stránky a zároveň, jak jsou tyto zdroje ziskové. Můžete tedy
nejúčinnější zdroje posilovat.
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III. Cenová kalkulace
Cena se odvíjí od množství dat, které systém zpracovává.
Zpracování do 1 000 firemních záznamů měsíčně

|

3 000 CZK/ měsíc

Zpracování do 5 000 firemních záznamů měsíčně

|

5 000 CZK/ měsíc

Zpracování od 5 000 firemních záznamů měsíčně

|

Cena individuální

Ceny uvedeny bez DPH.

VYZKOUŠEJTE NA 1 TÝDEN ZDARMA

Děkujeme za čas, který jste věnovali prostudování této nabídky.
Budete-li k ní mít nějaké další dotazy, obraťte se na nás, rádi vám je zodpovíme.

KONTAKTNÍ OSOBA
Zdeněk Krásný
Key Account Manager
E: zdenek@arsyline.cz
T: +420 605 456 999
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