
O.M Connect – Telefoni

Kontakt med dina webbesökare 
i realtid

Med Webpage Callback kan du skapa kontakt med dina 
webbesökare i realtid och på så vis fånga upp potentiella 
kunder.

En mycket kundvänlig tjänst som gör att dina webbesökare 
får kontakt direkt och inte behöver vänta i telefonkö eller 
ta andra onödiga mellansteg. I dagens hårda konkurrens 
om kunderna är det här en smart funktion som fångar upp 
potentiella kunder du normalt inte skulle komma åt. 

Ger motivation att ringa
Många kunder känner sig inte tillräckligt manade att aktivt 
ringa en organisation, eller väljer att söka efter enklare 
lösningar hos en konkurrent. Webpage Callback är ett 
snabbt och bekvämt sätt för befintliga och potentiella 
kunder att få kontakt med rätt kompetens på ditt företag.

Kontakt när det passar kunden
Via ett enkelt formulär på hemsidan fyller dina besökare 
i sitt telefonnummer och väljer om de vill bli uppringda 
direkt eller på valfritt klockslag. Tjänsten ringer sedan upp 
kundens nummer och din agents nummer samtidigt och 
sammankopplar dessa. På så vis kan kunden bli kontaktad 
när det passar som bäst.

Var snabbare än konkurrenterna
Traditionellt behöver en kund ta flera steg för att ringa upp 
ett företag. Enkelhet är en avgörande faktor när det 
kommer till att konvertera besökare på din hemsida till 
faktiska kunder. Brister i hanteringen av inkommande leads 
gör att många företag tappar potentiella kunder redan i 
kontaktfasen. Snabb återkoppling ger ett proffsigt intryck 
som kommer imponera på dina kunder och ge dig ett 
försprång gentemot dina konkurrenter.

Webpage Callback



Vi erbjuder...
Smarta tjänster och lösningar 
inom IT, kommunikation och 
kontor. Vårt mål är att förenkla 
vardagen för ditt företag. Vi 
hjälper dig att spara värdefull 
tid så du istället kan fokusera 
på din kärnverksamhet, 
nå dina mål och utveckla din 
affär framgångsrikt. 

hello@officemanagement.se
www.officemanagement.se
+46 10 858 40 00
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Fånga upp potentiella 
kunder

Kontakt när det 
passar kunden

Var snabbare än 
dina konkurrenter

Öka antalet leads
Eftersom det blir lättare att komma i 
kontakt med din organisation kommer 
fler hemsidesbesökare konvertera till leads.

Omedelbar säljkontakt
Webbpage Callback sköter allt åt dig så att 
din organisation får omedelbar kontakt med 
kunden.

Imponera på kunder
Den snabba återkopplingen från din 
organisation kommer tveklöst att imponera 
på dina befintliga och blivande kunder.

Widget ligger på 
din hemsida
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Ditt nummer
+46 10 858 40 00
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Widget (för en kö)

Widget (för ett enskilt nummer)

Kontakt med dina 
webbesökare i på dina 

kunders villkår

Type your massage here..

NEED HELP?

First Name: 
Your Number:

Call up:

Type here..

Type here..

Type here..

Send


