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Wiemy, że chciałbyś, aby Twoja firma 
docierała z ofertą do wszystkich 
punktów. Świetnie byłoby, gdyby 
informacje o promocjach docierały 
do sklepów zanim dotrze do nich 
przedstawiciel... 
 
...I oczywiście chciałbyś do każdego z nich wysłać 
swoich ludzi, ale…

• masz za mało przedstawicieli w zespole,
• doba ma za mało godzin,
• informacja dociera zbyt wolno,
• Twoje siły mobilne zostały uziemione. 

 

A MOŻE ... 
CZAS NA ZMIANĘ RÓL? 
 
Poznaj spersonalizowaną aplikację, za 
pośrednictwem której Twoi kontrahenci 
wykonają działania takie jak: 

• składanie zamówień, zgłoszeń serwisowych lub 
reklamacji 24/7, 

• efektywna komunikacja z dystrybutorami, 

• skuteczny marketing i wykorzystanie programów 
lojalnościowych, 

• zbieranie danych przez właściciela sklepu i 
analiza raportów, historie zamówień, statusy 
przypadków, udostępnianie badań i rekomendacje 
kategorii

Świadomość, że jesteś blisko 
klientów, kiedy Twoi sprzedawcy 

są gdzieś indziej, to nie tylko 
rozwiązanie na czasy kryzysu, ale 

zupełnie nowy sposób pielęgnowania 
relacji.



Serwisowe asy

Od 20 lat pomagamy firmom 
w automatyzacji i optymalizacji 

działań w terenie.
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Aby zacząć czerpać korzyści za pośrednictwem 
zdalnego kanału sprzedaży, skontaktuj się z nami!

Z eLeader Retail Portal będziesz 
zamawiać usługi bez papierowych 
zleceń, protokołów i poświadczeń.

Dając klientom kontrolę nad procesami 
zamawiania serwisantów, reklamacjami, 
dostawami wyposażenia ułatwisz im ich 

własną pracę, dzięki czemu przywiążą się 
do Ciebie mocniej.

Nowe możliwości marketingowe: 

Wiedza. Upewnij swoich klientów, że Twoja oferta i 
ceny są aktualne. 

Promocja. Newslettery online i katalogi dostępne 
za jednym kliknięciem, dadzą im poczucie kontroli. 

Korzyść. Jeśli klientowi przysługuje rabat - po 
prostu mu go przyznaj i zobacz, jak koszyk Twoich 
zamówień wzrasta. 

Nagroda. Wynagradzaj kontrahentów za wierność 
twoim markom poprzez programy lojalnościowe. 
 
 
 
 
 
 
 

Nie pozwól o sobie zapomnieć 

Porozmawiaj ze swoimi klientami, wysyłając im 
wiadomości i podziel się z nimi wszystkim tym, co 
oferujesz. 

Smartfony osób decyzyjnych będą wyświetlać 
powiadomienia PUSH, które zagwarantują, że żadne 
działania promocyjne nie pozostaną niezauważone.  

Dostosuj formę komunikacji do profilu klienta, 
zgodnie z wymaganiami strategii. 

Klient poinformowany, to klient dobrze 
zaopiekowany – właśnie dlatego wybierze Ciebie, a 
nie innych dystrybutorów.

Przejmij zadania od zespołów 
sprzedażowych. Oszczędzaj 

pieniądze i czas! eL
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