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Lars Christian Jensen
Specialiseret i udvikling med udgangspunkt i 
Markedsviden, Markedsadgang, Implementering

Fordele
- Dine kunder ringer aldrig forgæves
- Du bestemmer, hvem der skal stilles videre til dig
- On-the-go omstilling (on / off ) af din mobiltelefon

Der er spildtid i alle virksomheder og organisationer, og denne tid, 
hverken kan eller skal reduceres til nul. Det er dog væsentligt at være 
bevidst om, hvad det koster at blive forstyrret. Man kender det fra sig, når 
man skal samle tråden op efter et telefonopkald.

Vidste du?
Det koster ca. 15 minutter af blive forstyrret. Virksomheder, som er gode til at 
styre deres telefon, tjener flere penge! 

Frigør dig fra administrative opgaver 
Pst… Du får gratis rådgivning om kunde- & telefonservice, som kunde hos os

Egenskaber / indhold
- Telefonservice
- Uvildig sparring omkring servicepakker til dine kunder
- Kalenderadministration

Overlad en af dine største tidsrøvere til os. Vi tager telefonen for virksomheden, hvor kun de relevante opkald stilles videre til dig. 
Vi giver professionel modtagelse i telefonen, når dine kunder og samarbejdspartnere ringer. Vi booker aftaler for dig, i din online 
kalender, således du kan koncentrere dig om at levere en god service og et godt produkt hos kunden.

(Online kalenderen er en del af abonnementet i denne pakke, og synkroniserer naturligvis med din telefon, når der er mobil- eller 
wifi-dækjning)

Udbytte for dig
- Du bliver kun forstyrret af relevante opkald 
- Mere tid til service hos kunden
- Mere tid til fokus på kerneforretningen

Pris Kr. 995,00 Pr. måned ekskl. moms 

Inkl. i prisen er:
Opstartsmøde og oprettelse hos omstilling
Et aftalt antal opkald pr. måned  
Mulighed for tilpasning af løsning
    (Du kan prøve det af 30 dage gratis) 

Det med småt: Alle  priser er abonnementspris pr. måned ekskl. moms. Bindingsperiode er 6 måned, hvorefter der er 60 dages opsigelse. Samlet min. pris kr.5.994,00 ekskl. moms.   
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