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wyposażamy firmy w klientów
 dzięki dostarczaniu nowej wiarygodności,
 wsparciu w budowaniu wizerunku,
 skuteczności w działaniu,
to wszystko zaś w ramach jednej ekspresowej inwestycji — zdalnego
uruchomienia
profesjonalnej infolinii dla Twojej firmy. Nasz cennik i warunki współpracy należą do
najbardziej konkurencyjnych na rynku. Uruchomienie usługi może nie trwać dłużej niż
tydzień; tylko tyle dzieli Cię od nowych zysków.
Dobry biznesmen umie porównywać oferty i wybrać autentyczną wartość dla swojej firmy;
nie idziemy więc na kompromisy z jakością. Każdy szczegół tej oferty został zaplanowany
pod kątem Twojej wygody i korzyści. Tylko w taki model działania wierzymy. Jesteśmy
nastawieni na stałą współpracę przy zawsze przejrzystych, przyjaznych dla klienta
warunkach.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją dla Twojego biznesu.
Jak numer 801 będzie pracował dla Twojej firmy?
Własna infolinia, to przede wszystkim:
 Rozpoznawalność – jeden uniwersalny numer dla całego kraju
 Przewaga cenowa – klienci chętniej zadzwonią na numer bezpłatny
 Prestiż – infolinie są domeną największych firm; budzą zaufanie i umacniają
wizerunek
 Oszczędności – do 70 % taniej niż w innych infoliniach, bez potrzeby zakupu czy
montażu sprzętu
 Skuteczność – klient od razu rozmawia z odpowiednim specjalistą, co pozwala na
szybkie przejście do transakcji
Twoi klienci poczują różnicę już od pierwszego połączenia; wrażenie jakości, którego się
nie zapomina.
Unikalny numer infolinii, który szybko stanie się Twoją wizytówką, to wygoda dla Ciebie i
dla klientów, zupełnie nowa skuteczność działania i wrażenie rozmachu w działaniu,
którego nic nie zastąpi. Uruchamiając w swojej firmie profesjonalną infolinię, w oczach
klientów dodajesz jej nie tylko 801% rozmiaru. Koniec z firmami działającymi na prywatnej
komórce i dzięki sile woli właściciela!
Żadnych komplikacji, małe koszty wiele krótko- i długofalowych korzyści.
Abonament na infolinię pozwoli dzwonić do Ciebie przez jeden ogólnopolski numer.
Wystarczy,
że podasz swój numer stacjonarny, a my przekierujemy na niego wybraną infolinię
i
uruchomimy usługę. W ten sposób zyskasz dodatkowy kanał kontaktu, a dodatkowe usługi
pozwolą na znaczne udoskonalenie komunikacji z klientami. To również
doskonałe
narzędzie reklamy, łatwe do modyfikacji i zawsze aktualne. To nie przypadek, że
z
podobnych rozwiązań korzystają tak liczne firmy na całym świecie, każdej branży i każdej
wielkości.
Jak to działa? Prościej, niż myślisz i tak niezawodnie, jak tego oczekujesz.
Po złożeniu zamówienia i ustaleniu wszystkich szczegółów, wdrażamy numer
nowej
infolinii, organizujemy ruch i obsługę połączeń (łącznie z wirtualnym asystentem
dzwoniącego), opiekujemy się systemem od strony merytorycznej i technicznej przez cały

czas korzystania z serwisu, 24h/dobę. Zespół ekspertów i konsultantów Info801 zajmie się
wszystkim; wystarczy, że zadzwonisz i zgłosisz chęć wypróbowania tego rozwiązania.
Co powinienem wiedzieć przed zamówieniem?
 wszystkie dotychczasowe numery w Twojej firmie zachowują aktualność
 cała procedura odbywa się zdalnie; nic nie jest montowane ani nie dokupujesz
żadnego sprzętu
 nie płacisz nic więcej dotychczasowemu operatorowi
 aby uruchomić usługę, wystarczy wysłać wypełniony formularz i podpisanie umowy +
zamówienie ; umowę i zamówienie wypełnimy za Ciebie i odeślemy Ci do podpisu
 o aktywacji numeru zostaniesz poinformowany e-mailem
 możesz zmienić numer infolinii w trakcie trwania umowy, dodać bądź zrezygnować z
dodatkowych usług
 maksymalny termin uruchomienia to 10 dni roboczych; najczęściej cała procedura nie
zajmuje więcej niż 3-4 dni
* praktyczna rada: kolejne numery 801 i 800 codziennie znikają z dostępnej puli.
Zarezerwuj atrakcyjny numer dla swojej firmy nawet, gdy nie planujesz błyskawicznego
wdrożenia. To drobna inwestycja, która może się później wielokrotnie opłacić. Później w
dowolnej chwili możesz rozbudować swoją infolinię
Aby rozpocząć udaną współpracę, wystarczy jeden telefon.
Z naszymi klientami zaprzyjaźniamy się często na lata. Charakter usługi oraz rzetelność z
jaką podchodzimy do każdego zlecenia, sprawiają, że mamy przyjemność obserwować ich
rozwój, towarzyszyć im w sukcesach oraz obsługiwać rosnące potrzeby. Rozwijamy
się
razem z nimi i dzięki nim. Są naszą najlepszą wizytówką, dzięki czemu nie potrzebujemy
tych drukowanych.
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, omówić bądź uruchomić usługę, znajdziesz nas w
każdy dzień roboczy:
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Zamiast się zastanawiać, po prostu zadzwoń i dopytaj o nurtujące Cię szczegóły.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy!

