Kvalificerede business-to-business leads fra dit
website elegant integreret med SuperOffice

Værdifuld viden

Det idéelle match

Funktioner

Besøg på dit website kan derfor ofte
fortælle dig noget om, hvem af dine
kunder og leads der helt aktuelt kan
være logiske at tage kontakt til.

Med Leadenhancer App kan du
nemt oveføre leads fra Leadenhancer til SuperOffice og du kan
derfor nemt begynde at medtage dem i dine salgsprocesser og
arbejdsgange.

• Grafisk overblik over dine
besøgende direkte i SuperOffice

Stort overblik i SuperOffice

• Opret besøgende som
kontaktkort i SuperOffice

Dit website er en enorm værdifuld kilde til at finde oplysninger om de af
dine kunder og leads, der aktivt har
søgt og fundet frem til netop din virksomhed.

Leadenhancer

Leadenhancer registrerer detaljerede
oplysninger om virksomheders besøg
på dit website.
Derefter kategoriseres og forædles
oplysningerne med forretningsdata fra
Dun & Bradstreet, så man nemt kan
identificere de besøgende og straks se
økonomiske oplysninger om hvert af
dem.
Da dit website har besøgende hver
dag vil denne kilde løbende vokse og
holde sig opdateret og derfor udgøre
et vigtig redskab i din jagt på leads.

Med de stærke salgs- og marketing
værktøjer der findes i SuperOffice, er
de oplysninger Leadenhancer leverer, det idéelle match.

Leadenhancer App indeholder også
et dashboard, der hurtigt og nemt
skaber et godt overblik over samtlige besøg i en given periode.
Endelig kan Leadenhancer App vise
dig besøgshistorik for hvert kontaktkort i SuperOffice, som er oprettet
med app’en.
Du kan derfor f.eks. nemt se om
nogle af dine inaktive kunder, pludselig er begyndt at besøge dit website og derfor kan være modne at
kontakte igen.

Få åbnet op for jeres bedste leadkanal og placer virksomheder,
der besøger jeres website, direkte
i SuperOffice CRM

• Liste over samtlige besøg i en
periode
• Se om dine besøgende er
oprettet i SuperOffice i forvejen

• Opret aktivitet vedr. besøg og
tildel sælger
• Opret besøgende som
kontaktkort i SuperOffice
• Se besøgshistorik for hvert
kontaktkort i SuperOffice

Køb Leadenhancer App

Valoris forhandler både abonnement
til Leadenhancer samt denne app til
SuperOffice - se mere her:

www.valoris.dk
Tlf: (+45) 61 71 88 55

Leadenhancer App til SuperOffice er bygget med Siteshop
Information Studio der udvikles og vedligeholdes
af Siteshop ApS og er Certified Product for SuperOffice
Besøg www.siteshop.dk

