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Salgsfokus pakke

“

Til forhandlere, der især ønsker at fremskynde salgsprocesserne

Integration af sociale medier
Benyt viden fra de sociale medier i din salgsproces og øg dine salgsmuligheder hos den enkelte kunde.
Få profilbilleder af kundeemner og kunder, og følg dine kunders social medie aktiviteter med bare få klik.

Kundelivscyclus
Definer den kunderejse der fører dig fra kontakt til salg, hurtigst muligt. Eller skab sammenhæng ved at
forbinde flere salgsprocesser og derigennem definere dine helt egne kunderejser, hele vejen fra det at
sælge bilen, videre til leveringen for til sidst at sikre det afgørende genkøb.

Salgsmål
Frigøre det fulde potentiale med vores effektive rapporteringsværktøj, som giver dig mulighed for at
følge op på månedlige salgsmål og forudsige fremtidige resultater.

Priser

Brugere

Small

Medium

Large
749 kr.

X-Large

299 kr.

449 kr.

Per måned per udsalgssted

Per måned per udsalgssted

Per måned per udsalgssted

Per måned per udsalgssted

1.099 kr.

plus forbrug

plus forbrug

plus forbrug

plus forbrug

op til 3 brugere

op til 5 brugere

op til 10 brugere

op til 20 brugere

Sociale

Kundelivscyklus

Salgsmål
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Integration af sociale medier

Sæt skub i dit salg med integration af sociale medier

Få værdifulde oplysninger om dine kunder, før du møder

til en succes ved at integrere viden fra sociale medier i din

dem personligt. Hvor arbejder de? Hvor mange børn har

salgsproces. Byg bedre, stærkere relationer og luk handlerne

de? Hvilke biler har de ”liked” online? Gør det første møde

hurtigere.

Social

1.50 Kr
Per match

Hvad er et match?
Et match er, når vi finder din kundes profilbillede og sociale medie konto og derefter forbinder den i EASI’R
Now. I betaler kun hvis vi finder et korrekt match. Vi scanner i øjeblikket Facebook, LinkedIn, Twitter og
Instagram for offentlige profiler og sociale medie konti.

Benyt viden fra de sociale medier
i din salgsproces

EASI’R Now kan give dig en nem og problemfri integration,
der gør det muligt automatisk at scanne offentlige sociale
medier-profiler og bringe tilgængelige viden direkte
ind i din salgsproces. Se profilbilleder af kundeemner og
kunder, og følg dine kunders social medie aktiviteter med
bare få klik.
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Kundelivscyklus

Skab hele kunderejsen ved at forbinde flere salgsprocesser

Du kan styre dine kundeemner og kunder så du aldrig går glip af et salg. Du kan definere dine egne salgsprocesser
og opfølgningsstrategier for at øge antallet af prøvekørsler og salg. Du kan få forud konfigurerede, og velafprøvede
salgsprocesser til både salg af nye biler, brugte bil og til at håndtere erhvervskunder. Og du kan tilpasse dem til dine egne
salgsprocesser for at matche dem med dine egne ønsker, tilpasset dig som forhandler. Du kan skabe sammenhæng ved at
forbinde flere salgsprocesser og derigennem definere dine helt egne kunderejser, hele vejen fra det at sælge bilen, videre
til leveringen for til sidst at sikre det afgørende genkøb. Det er dit værktøj. Det er dit valg.

Test-drive planned
This is a very important step as your
customer can experience the car in the
showroom.

New case

Test-drive completed

Your latest activity has closed the sale. Plan ahead
and create a new case for Tom Miller.

The test-drive is now completed and
brings you a decisive step closer
towards making a sale.

Case contact
Tom Miller

Offer
You’re almost there as making an offer

Case manager

is key to close the sale.

John Doe

Contract
Congratulations. This step will close the

Relations path

case successfully.

New Car Sales
Used Car Sales

Vehicle Delivery

Vehicle Delivery (suggested)
Delivery agreement

Create case

It is essential to keep the customer
informed. Thus, next step for you is to
agree the details on the delivery time
now.
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Salgsmål

Opret, rediger og få vist salgsmål for solgte biler, tilbud, prøvekørsler og nye kundeemner

Med salgsmål, kan du holde styr på dit teams resultater og motivere dine kolleger til at nå deres individuelle mål. Disse mål
kan være solgte biler, eller tilbud, prøvekørsler eller antallet af nye kundeemner der er blevet oprettet eller accepteret. Du
kan oprette, redigere og få vist målene for alle brugere på teamsiden. Målene oprettes pr. bruger pr. måned. En brugers
årsmål er summen af alle månedlige mål for den pågældende bruger. Teamets årsmål er summen af alle brugernes,
individuelle årsmål.
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