ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Μάρκετινγκ
Τν λα αμηνπνηήζεηε κε ζσζηφ ηξφπν ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηε δηαθήκηζε θαη ην
κάξθεηηλγθ, ζαο επηηξέπεη λα θάλεηε απνδνηηθέο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ζην ζσζηφ
ρξφλν θαη ζε φια ηα θαλάιηα πσιήζεσλ ζαο. Τν Sage SalesLogix ζαο παξέρεη έλα
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάξθεηηλγθ θαη εθζηξαηεηψλ, πνπ πεξηιακβάλεη
ηζρπξά εξγαιεία εχξεζεο δηπινηχπσλ, ζηνρεπκέλεο ηκεκαηνπνίεζεο πειαηψλ,
επηθνηλσλίαο κε πνιιαπιέο κεζφδνπο, δηαρείξηζεο πξνυπνινγηζκνχ θαη ROI, θαη
εξγαιεία επηρεηξεκαηηθήο αλάιπζεο – φια ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα επηθεληξσζείηε
ζηνπο πην επηθεξδείο πειάηεο, λα ζπληνκεχζεηε ηνλ ρξφλν ηνπ θχθινπ πσιήζεσλ θαη
λα απμήζεηε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ κάξθεηηλγθ.

Επχτεληθείςε από ςη ποξραομξρμέμη ρςημ μξμαδικέπ ραπ αμάγκεπ
διαυείοιρη Υπξφήτιχμ Πελαςώμ
Οη ηζρπξέο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ησλ ππνςήθησλ Πειαηψλ θαη Σπλδέζκσλ
κπνξνχλ λα ζαο βνεζήζνπλ λα εθηειέζεηε απνηειεζκαηηθά ην ζχλζεην έξγν ηεο
εηζαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο - εμαζθαιίδνληαο φηη νη πην ελδηαθέξνληεο απφ
απηνχο ζα αλαηεζνχλ γξήγνξα ζην θαηάιιειν άηνκν ή νκάδα! Δηζάγεηε εχθνια
ππνςήθηνπο πειάηεο θαη ζπλδέζκνπο απφ εκπνξηθέο εθζέζεηο ή θαηαιφγνπο, θάληε
αλαδήηεζε δηπιφηππσλ εγγξαθψλ, βξείηε θαη μερσξίζηε ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο
ψζηε κφλν νη έγθπξνη λα θαηαγξάθνληαη ζην Sage SalesLogix. Οη ππνςήθηνη πειάηεο
πξνσζνχληαη απηφκαηα ζην ηκήκα πσιήζεσλ ζαο ψζηε απηφ λα ελεξγήζεη φζν ην
δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. Μπνξείηε αθφκα λα αλαζέηεηε δξαζηεξηφηεηεο φπσο
πξνγξακκαηηζκφ ζπλαληήζεσλ, ηειεθσλήκαηα, θαηαγξαθή ζεκεηψζεσλ, εξγαζίεο,
καδηθή επηθνηλσλία θ.α. γηα λα εμαζθαιίζεηε πσο έγηλαλ νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο πνπ
ζα νδεγήζνπλ πην θνληά ζε κηα επθαηξία γηα πψιεζε.
Καη, φηαλ κηα επαθή ή πειάηεο αληαπνθξηζεί ζε κηα θακπάληα ή επηζθεθηεί ηελ
ηζηνζειίδα ζαο ή δεηήζεη ελεκεξσηηθφ πιηθφ ή κηιήζεη κε ην πξνζσπηθφ ζαο, κπνξεί
λα θαηαγξαθεί άκεζα απφ ην Sage SalesLogix θαη λα αλαδεηεζεί γηα κειινληηθέο
εθζηξαηείεο θαη δξαζηεξηφηεηεο.

 Βειηηζηνπνηήζηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κάξθεηηλγθ
κε ηελ δηαρείξηζε φισλ ησλ
ηκεκάησλ ησλ εθζηξαηεηψλ ζαο
κέζα απν έλα εχθνιν πεξηβάιινλ
ρξήζεο.

 Ο Οδεγφο Βήκα-Βήκα γηα ηελ εηζαγσγή
ππνςήθησλ πειαηψλ, θάλεη εχθνιε ηελ
δηαρείξηζε ηνπο θαη ηελ γξήγνξε αλάζεζε
ηνπο ζηα θαηάιιεια άηνκα!

Τκεκαηνπνηήζηε ηνπο πειάηεο
(ππάξρνληεο θαη ππνςήθηνπο) γηα
απνηειεζκαηηθφηεξε ζηφρεπζε
Παξάγεηε πςειήο αηζζεηηθήο θαη
επίδξαζεο επηθνηλσληαθφ πιηθφ πνπ
ζα θέξεη λένπο πειάηεο θαη πσιήζεηο

Απμήζηε ηνλ ξπζκφ απνξξφθεζεο
ησλ ππνςήθησλ πειαηψλ βάζεη
δηθψλ ζαο θξηηεξίσλ εγθπξφηεηαο
Απηνκαηνπνηήζηε ηελ αλάζεζε ησλ
ππνςήθησλ πειαηψλ ζηα θαηάιιεια
άηνκα ψζηε λα κελ ράλνληαη επθαηξίεο
πψιεζεο
Βειηηζηνπνηήζηε ηελ απνδνηηθφηεηα
ηνπ κάξθεηηλγθ κε ηε ρξήζε
εμειηγκέλσλ εξγαιείσλ
Βεβαησζείηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κάξθεηηλγθ κε ηε ρξήζε
εξγαιείσλ παξαθνινχζεζεο
εθζηξαηεηψλ θαη πξνυπνινγηζκψλ

Δημιξσογήρςε και νεκιμήρςε ρςξυεσμέμεπ εκρςοαςείεπ ρε πξλλαπλά καμάλια
Γηαρεηξηζηείηε ζηνρεπκέλεο εθζηξαηείεο κάξθεηηλγθ πνπ ζα ζαο απνθέξνπλ λένπο
πειάηεο θαη πσιήζεηο. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδαληθνχ
ππνςήθηνπ πειάηε γηα εζάο θαη έπεηηα λα ηκεκαηνπνηήζεηε ηηο ππάξρνπζεο ιίζηεο
ζαο ζε μερσξηζηέο θαηεγνξίεο. Καζνξίζηε ζηάδηα ζηηο εθζηξαηείεο ζαο θαη
απεπζπλζείηε ζηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο κε πνιιαπιά επηθνηλσληαθά κέζα φπσο
ηζηνζειίδεο, e-mails, θάξηεο ή αθφκα θαη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο. Μπνξείηε επίζεο
λα εηζάγεηε ηηο ιίζηεο ζαο ζην Microsoft® Excel®, θαη λα ηηο απνζηείιεηε ζηα
θαηάιιεια άηνκα ή ζην ηαρπδξνκηθφ ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ζαο. Όηαλ κηα
εθζηξαηεία έρεη ήδε μεθηλήζεη, κπνξείηε λα ειέγρεηε ηα δηάθνξα ζηάδηα θαη ηηο
εξγαζίεο ηεο, θαη λα παξαθνινπζείηε ηελ αληαπφθξηζε. Αθφκε θαη κεγάινπ κεγέζνπο
εθζηξαηείεο κέζσ e-mail κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηηο ζπκβαηέο
δηαδηθαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζην Sage SalesLogix. Τα επίπεδα αληαπφθξηζεο
θαηαγξάθνληαη απηφκαηα γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε.

“Με ςξ SalesLogix έυξσμε ςημ
δσμαςόςηςα μα καςεσθύμξσμε ςημ
επικξιμχμία μαπ ρε ρσγκεκοιμέμεπ
ξμάδεπ σπξφήτιχμ πελαςώμ και μα
ποξραομόρξσμε ςα μημύμαςα για
ςημ καθεμία νευχοιρςά.”
— Shannan Friedman,
Marketing Manager,
Equisys, Inc.

Καςαμέςοηρη ςηπ απξδξςικόςηςαπ
Όηαλ νη εθζηξαηείεο ζαο βξίζθνληαη ζε εμέιημε, κπνξείηε εχθνια λα ζπγθεληξψζεηε ηα δεδνκέλα πνπ
ρξεηάδεζηε γηα λα ιάβεηε ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. Μπνξείηε λα δείηε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ,
ηα θφζηε, ηελ αληαπφθξηζε θ.α. ψζηε λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ζρεδίσλ ζαο θαη λα
πξνγξακκαηίζεηε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηηο επφκελεο εθζηξαηείεο ζαο. Οη ελζσκαησκέλεο επέιηθηεο Αλαθνξέο, επηηξέπνπλ ζην ηκήκα
κάξθεηηλγθ λα αλαιχζεη νπζηψδεηο κεηξήζεηο απφδνζεο, φπσο απμνκεηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πηζαλφηεηεο επηηπρίαο, δπλακηθφ
πσιήζεσλ θ.α. νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ αλα πξντφλ, ρξνληθή πεξίνδν ή πεγή πξνέιεπζεο.
Κάλνληαο ρξήζε ηνπ Sage SalesLogix Visual Analyzer, ελφο εμειηγκέλνπ εξγαιείνπ επηρεηξεκαηηθήο αλάιπζεο, κπνξείηε λα δείηε κηα
πεξίιεςε φισλ ησλ ηξέρνπζσλ εθζηξαηεηψλ, λα νπηηθνπνηήζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε πνηέο απν απηέο είλαη πνιπέμνδεο ή απνδνηηθέο
θ.α. Μπνξείηε αθφκε λα δείηε ηηο ηάζεηο ησλ πσιήζεσλ θαη πνηά πξντφληα θαη ππεξεζίεο έρνπλ δπζθνιίεο, ψζηε λα θάλεηε ηηο
απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζην κέιινλ.

Καςαμξήρςε γιαςί κεοδίζεςε ή υάμεςε ρσμτχμίεπ
Πξνβάιεηε πνιχηηκα δεδνκέλα γηα ηηο θεξδηζκέλεο ή ηηο ρακέλεο επθαηξίεο ψζηε λα επαλαπξνζδηνξίζεηε ηελ ζηξαηεγηθή πσιήζεσλ, ηεο
επηθνηλσλίαο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ γεληθφηεξα, εάλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν. Τν Sage SalesLogix δίλεη ζηηο νκάδεο ζαο ηελ δπλαηφηεηα λα
θαηαγξάςνπλ απηά ηα δεδνκέλα θαη λα ηα ζπκπιεξψζνπλ κε ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο θαη ζρφιηα. Δμνπιηζκέλνη κε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο
ζα είζηε ηθαλνί λα θαηαλνήζεηε γηαηί ράλεηε επθαηξίεο θαη απν πνηνχο αληαγσληζηέο,
ψζηε λα θάλεηε ηηο απαξαίηεηεο θηλήζεηο.

 Πξαγκαηνπνηήζηε νκαδηθή επεμεξγαζία
θαη αλαζέζηε δξαζηεξηφηεηεο γηα ππνςήθηνπο πειάηεο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο,
απμάλνληαο ηελ απφδνζε ηνπ Μάξθεηηλγθ

 Πξνζζέζηε βήκαηα θαη εξγαζίεο ζηηο
εθζηξαηείεο ζαο θαη ελεκεξσζείηε γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπο – εμαζθαιίδνληαο ηελ επηηπρία.

Μάοκεςιμγκ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αματξοέπ Εκρςοαςειώμ
Αλαιχζηε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ κάξθεηηλγθ (ROI).
Δμεηάζηε ηα δεδνκέλα ηεο αληαπφθξηζεο ησλ εθζηξαηεηψλ
ζαο, ηα αληίζηνηρα έζνδα θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζρεηηθψλ
πξντφλησλ
Δθηηκήζηε ηα ππνζεηηθά θαη ηα πξαγκαηηθά θέξδε απφ θάζε
πεγή, πεξηνρή ή κέζν.
Πξνβάιεηε ηα δεδνκέλα ηεο θάζε εθζηξαηείαο κε ηηο αλαθνξέο
Crystal Reports® θαη θάληε ηηο θαηάιιειεο δηνξζψζεηο ζηηο
ζηξαηεγηθέο ζαο.
Κάληε ρξήζε εμειηγκέλσλ εξγαιείσλ επηρεηξεκαηηθήο
αλάιπζεο φπσο ην SalesLogix Visual Analyzer, ψζηε λα
θαηαλνήζεηε πνηέο εθζηξαηείεο έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε
αληαπφθξηζε, ηελ θαιχηεξε απφδνζε, ηα δεδνκέλα
θέξδνπο-ειιείκκαηνο θ.α.

Διαυείοιρη Εκρςοαςειώμ
Σρεδηάζηε, πξαγκαηνπνηήζηε θαη παξαθνινπζήζηε φιεο
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθζηξαηεηψλ ζαο απφ έλα κφλν
ζεκείν.

Διαυείοιρη Υπξφήτιχμ Πελαςώμ & Σσμδέρμχμ

Δηζάγεηε Υπνςήθηνπο πειάηεο θαη Σπλδέζκνπο απν ην
δηαδίθηπν, απν εκπνξηθέο εθζέζεηο, ζεκηλάξηα ή απν
έηνηκεο ιίζηεο.
Παξαθνινπζήζηε ηελ πνξεία ησλ Υπνςήθησλ πειαηψλ
ζε θάζε ζηάδην έσο θαη ην «θιείζηκν» κηαο ζπκθσλίαο.
Κάληε εχξεζε δηπιφηππσλ εγγξαθψλ ψζηε λα κελ
ελνρινχληαη νη πειάηεο πνιιέο θνξέο απφ ηε ίδηα Παοακξλξύθηρη Ποξϋπξλξγιρμξύ και Ερόδχμ
εθζηξαηεία.
Απνθηήζηε θξίζηκεο γλψζεηο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θάζε
Απηφκαηα αλαζέζηε ζηα θαηάιιεια άηνκα ηνπο πην
εθζηξαηείαο θαη ηνλ αληίθηππν ηνπο ζηα έζνδα.
ελδηαθέξνληεο ππνςήθηνπο. πειάηεο ψζηε νη νκάδεο ζαο
Υπνινγίζηε ηα πηζαλά θέξδε απφ ηηο ζηνρεπκέλεο εθζηξαηείεο
λα δξάζνπλ πην γξήγνξα.
ζαο.
Πξαγκαηνπνηήζηε καδηθέο εξγαζίεο* θαηά ηελ εηζαγσγή
Παξαθνινπζήζηε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ εζφδσλ θαζψο νη
πειαηψλ ζηελ εθαξκνγή θαη απηνκαηνπνηήζηε ηελ
Δπθαηξίεο πσιήζεσλ αλαλεψλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
αλάζεζε ηνπο ζηηο νκάδεο ζαο – απμάλνληαο έηζη ηελ
Γείηε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ππνινγηζκέλνπ θαη ηνπ
απνδνηηθφηεηα ηνπ καξθεηηλγθ.
πξαγκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη άιιεο κεηξήζεηο
Εύοερη Υπξφήτιχμ Πελαςώμ μέρχ Web
θφζηνπο.
Βξείηε πιεξνθνξίεο Υπνςήθησλ πειαηψλ κέζσ εηαηξη- Ομαδξπξίηρη & Τμημαςξπξίηρη
θψλ ηζηνζειίδσλ θαη εηζάγεηε ηηο σο εγγξαθέο.
Απνζηείιεηε ζηνρεπκέλν πιηθφ ελεκέξσζεο ή πξνζθνξέο ζε
Σπγθεληξψζηε πνιχηηκα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα γηα ρξήεπηιεγκέλα ηκήκαηα ηνπ πειαηνινγίνπ ζαο.
ζε ζηελ νκαδνπνίεζε θαη ηελ απνζηνιή πξνζθνξψλ.
Γψζηε ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο πσιεηέο ζαο λα δεκηνπξγνχλ
Παοακξλξύθηρη ςηπ αμςαπόκοιρηπ
γξήγνξα νκάδεο πειαηψλ γηα πην πξνζσπνπνηεκέλεο
Πξνβάιεηε ηα δεδνκέλα αληαπφθξηζεο ησλ εθζηξαηεηψλ
πσιήζεηο.
ζαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ψζηε λα αλαιχζεηε ηελ πνξεία
Τκεκαηνπνηήζηε ηνπο ππνςήθηνπο θαη κε πειάηεο κε θηιηθά
ηνπο.
ζηε ρξήζε θίιηξα δηαρσξηζκνχ.
Γείηε ή πξνζζέζηε πιεξνθνξίεο γηα κηα εθζηξαηεία θαη
Δηζάγεηε δεδνκέλα ζην Microsoft Excel γηα πεξαηηέξσ
ηελ αληαπφθξηζε ηεο θαηεπζείαλ κέζα απφ κηα εγγξαθή
αλάιπζε.
Πειάηε ή Δπαθήο

Διαυείοιρη Εογαριώμ ςχμ Εκρςοαςειώμ
Σπληνλίζηε θαη θαηαγξάςηε ηα ζηάδηα θαη ηηο εξγαζίεο πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε επηηπρεκέλσλ
εθζηξαηεηψλ
Πξνγξακκαηίζηε εξγαζίεο θαη αλαζέζηε ζε απηέο ρξήζηεο
θαη δηαρεηξηζηέο, εκεξνκελίεο, πξνζεζκίεο θαη πξνππνινγηζκνχο.
Γηαρεηξηζηείηε ηελ ξνή εξγαζηψλ θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο γηα ηνπο ππαιιήινπο ζαο αιιά θαη γηα ηνπο
εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ζαο.

Διαυείοιρη Ημεοξλξγίξσ & Δοαρςηοιξςήςχμ

Κάληε πξνγξακκαηηζκφ θαη παξαθνινπζήζηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπκβάληα ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ.
Καηαγξάςηε ηειεθσλήκαηα, ζπλαληήζεηο, εξγαζίεο, ζπκβάληα θαη αηηήκαηα γξαπηνχ πιηθνχ.

Επικξιμχμιακό Υλικό / Σσγυώμεσρη Αλληλξγοατίαπ

Έγκοιρη Υπξφήτιχμ Πελαςώμ
Γεκηνπξγήζηε κνλαδηθά θξηηήξηα γηα ηελ έγθξηζε
Υπνςήθησλ πειαηψλ γηα δηαθνξεηηθά πξντφληα ή
ππεξεζίεο.
Μεηαηξέςηε εγθεθξηκέλνπο Υπνςήθηνπο Πειάηεο ζε λέεο
Δπθαηξίεο κε έλα θιηθ.
Απηνκαηνπνηήζηε ηε ξνή εξγαζηψλ.
Σπκπηχμηε ηηο δηπιέο εγγξαθέο κε απηέο ππάξρνπζσλ
Δπαθψλ θαη Πειαηψλ.
Βειηηζηνπνηείζηε ηηο εθζηξαηείεο κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ απηνκαηνπνηψληαο ηηο ελζσκαησκέλεο Δξγαζίεο.
Αλαζέζηε ηηο δηθέο ζαο, πξνζαξκνζκέλεο Γηαδηθαζίεο ζε
oκάδεο-ζηφρνπο πνπ εζείο έρεηε νξίζεη.
Αξρεηνζεηήζηε απηφκαηα επηζηνιέο, e-mail, θαμ θαη
πξνζθνξέο κέζα ζηηο εγγξαθέο ησλ πειαηψλ.
* Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη δηαζέζηκν ζην Sage Sales Logix Web Client.

Δπηθνηλσλήζηε επηηπρψο κε ηνπο ππνςήθηνπο θαη κε πειάηεο
θάλνληαο ρξήζε πνιιαπιψλ κέζσλ.
Γεκηνπξγήζηε πξφηππα e-mail ζε HTML, έπεηηα πξνζαξκφζηε
ηα θαη θάληε ρξήζε ηεο Σπγρψλεπζεο Αιιεινγξαθίαο.
Αξρεηνζεηήζηε απηφκαηα ην πιηθφ ησλ εθζηξαηεηψλ, επηζηνιέο,
e-mail, θαμ θαη πξνζθνξέο κέζα ζηηο εγγξαθέο ησλ πειαηψλ
Φξεζηκνπνηήζηε πιηθφ κάξθεηηλγθ, πιεξνθνξίεο πξντφλησλ
θαη άιια ζηνηρεία απφ ηελ Βηβιηνζήθε.
Δθθηλήζηε κεγάινπ κεγέζνπο εθζηξαηείεο κέζσ e-mail
«αλεβάδνληαο» ιίζηεο πειαηψλ ζε ζπκβαηέο δηαδηθηπαθέο
ππεξεζίεο θαη παξαθνινπζήζηε ηελ αληαπφθξηζε απηφκαηα
κέζα απφ ην SalesLogix.

Βιβλιξθήκη Υλικξύ Μάοκεςιμγκ

Μάοκεςιμγκ

Γηαηεξήζηε έλα θεληξηθφ ζεκείν γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, πξνσζεηηθνχ πιηθνχ κάξθεηηλγθ θαη άιισλ
πφξσλ.
Απνζεθεχζηε πιεξνθνξίεο γηα πξντφληα θαη ηηκέο,
ηηκνιφγηα, εγρεηξίδηα νδεγηψλ, παξνπζηάζεηο θ.α.

Εμρχμάςχρη με Άλλεπ Εταομξγέπ
Γηαρεηξηζηείηε ηηο επαθέο ζαο, ηα e-mail θαη ηα εκεξνιφγηα
ρξεζηκνπνηψληαο ιχζεηο φπσο ην Microsoft® Exchange, ην
Microsoft Outlook®, ή ην ελζσκαησκέλν ζχζηεκα αιιεινγξαθίαο ηνπ Sage SalesLogix.

Windows, Web & Κιμηςέπ Σσρκεσέπ
Κάληε ζπγρξνληζκφ θαη εξγαζηείηε αθφκα θαη απνζπλδεδεκέλνη (κέζσ Windows, Web ή θηλεηψλ), ή
ζπλδεζείηε ζε δίθηπν ή απφ ην Web.
Φξεζηκνπνηήζηε ζπζθεπέο BlackBerry® ή Windows Mobile®
(Pocket PC ή θηλεηά ηειέθσλα) γηα γξήγνξε πξφζβαζε
ζηα δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ζαο, ελ θηλήζεη.

“Μεγαλώραμε ςημ ανία ςηπ
εςαιοίαπ μαπ ρςα 50+ εκας. $ και
κάμξσμε δοαρςική επέκςαρη ςξσ
δικςύξσ πχλήρεχμ μαπ. Με ςέςξια
αμάπςσνη, η ικαμόςηςα μα
διαυειοιζόμαρςε ςιπ πχλήρειπ, ςξ
μάοκεςιμγκ και ςξσπ ρσμεογάςεπ
μαπ, ξτείλεςαι ρυεδόμ
απξκλειρςικά ρςξ SalesLogix.”
Mike DuGally Vice President
Sales and Marketing, AIS
(Affordable Interior Systems)

Σχετικά με το Sage SalesLogix
Η κεγαιχηεξε ζαο πξνηεξαηφηεηα είλαη ε πγηήο αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ζαο, θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζα πξέπεη λα ζαο βνεζνχλ λα επηηχρεηε
απηφλ ηνλ ζθνπφ. Τν Sage SalesLogix ζαο παξέρεη κηα πιήξε άπνςε φισλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο πειάηεο ζαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, απφ ηηο
πσιήζεηο θαη ην κάξθεηηλγθ εψο ηελ ππνζηήξημε θαη εμππεξέηεζε, έηζη ψζηε νη νκάδεο ζαο λα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληηδξνχλ γξήγνξα θα η κε
γλψζε ζηα αηηήκαηα ηνπο. Με ηνπο επέιηθηνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο, ηηο ηζρπξέο δπλαηφηεηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ, θαη ηελ πςειή
πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ, ην Sage SalesLogix είλαη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε πνπ ζα ζαο βνεζήζεη λα κεγαιψζεηε ηηο πσιήζεηο ζαο θαη λα δεκηνπξγήζεηε κηα
επηηπρεκέλε επηρείξεζε ζην παξφλ αιιά θαη κειινληηθά...
Σχετικά με την Sage CRM Solutions
Η Sage CRM Solutions παξέρεη έλα ζχλνιν εγεηηθνχ επηπέδνπ εθαξκνγψλ φπσο ην ACT! by Sage, ην Sage CRM, θαη ην Sage SalesLogix. Πάλσ απφ
63.500 νξγαληζκνί θαη 3,1 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο παγθνζκίσο βαζίδνληαη ζηε Sage γηα ηελ αλάπηπμε επηθεξδψλ θαη καθξνρξφλησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ.

