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Telemarketing je efektivní forma přímého marketingu, založená 
na filozofii úspěšného telefonního kontaktu s potenciálními nebo 
stávajícími zákazníky. Nepropásněte šanci a nedávejte zbytečně 
své konkurenci možnost získat vaše zákazníky rychleji a levněji.

VSTUPNÍ BRÁNA 
DO SPOLEČNOSTI

Připravili jsme pro vás řadu indivi
duálních řešení z mnoha oblastí. 
Individuálních proto, jelikož každý má 
jiné potřeby a představy. Pro vaše 
obchodní oddělení sjednáme schůzky 
tak, aby obchodník pouze přišel 
a prodal. Samozřejmostí je pravidelné 
zasílání reportu sjednaných schůzek 
v dohodnutém formátu. 

Ke zvýšení prodeje není nutné 
za zákazníky pokaždé cestovat. Naši 
specialisté Telesales prodají vaše 
produkty či služby, aniž byste udělali 
jediný krok za zákazníkem. Nevěříte, 
že vám pomůžeme zvýšit prodej 
a zisky po telefonu? Není nic jedno
duššího, než si to ověřit zkušebním 
pilotním projektem, pro který vyberete 
menší počet firem.

DEJTE O SOBĚ VĚDĚT
Pořádáte veletrhy, výstavy, seminá

ře, vzdělávací programy nebo kurzy? 
Rychle a kvalitně vám zajistíme, aby 
se prostřednictvím Telemarketingu 
o průzkumu trhu, anketách a ve
řejném mínění dozvěděla široká 
veřejnost. 

Nemůžete se z vašich databází 
často na kontakty dovolat? Aktualizace 
databází kontaktů je pro Telemarketing 
hračkou. Databáze očistíme o chyb
né či zastaralé kontakty, upravíme 
a doplníme o další data, která jsou pro 
vaše podnikání důležitá a nezbytná. 
Z pohledu vytváření zákaznického po
vědomí o vaší společnosti a aktivitách 
je role Telemarketingu těžko nahradi
telná při prezentaci společnosti, jejích 
služeb a produktů. 

Připravujete marketingovou kam
paň a nemáte vlastní kontakty? 
V takovém případě, můžete využít 
produkt Databáze na míru, ze kterých 
dle vlastního výběru oslovíte desítky 
dodavatelů či odběratelů, aniž byste 
trávili čas jejich časově náročným 
vyhledáváním a tříděním. V kaž
dodenní B2B a B2C komunikaci je 
Telemarketing profesionálem, jehož 
dlouholeté zkušenosti jsou vám 
k dispozici.

NEDÍLNÁ SOUČÁST 
ÚSPĚŠNÉ KAMPANĚ

Telemarketing je jeden z kroků pro 
úspěšné oslovení nových a stávajících 
klientů. Bisnode vám nabízí komplexní 
služby od výběru a doplnění vašich 
dat, přes zajištění tisku a následnou 
rozesílku materiálů až po obvolání po
tenciálních klientů a zajištění schůzek 
pro vaše obchodníky.

Více informací o produktu naleznete na www.bisnode.cz/telemarketing

„Kontakty 
obvoláme za vás!“

Využijte náš tým a získejte 
spolehlivého partnera, pro kterého 
je komunikace součástí každo-
denního života. Vydejte se s námi 
společnou cestou a nebojte se 
udělat další krok k úspěchu své 
společnosti. Není to jen kvalita 
a spokojenost, proč se k nám 
rádi klienti vracejí, je to zejména 
přátelská atmosféra a pochopení 
ve vzájemné spolupráci.
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OSLOVUJETE SVÉ KONTAKTY  
PŘÍMO A AKTIVNĚ?

CO PRO VÁS A ZA VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

Zajistíme pro vaše obchodníky schůzky s kompetentními osobami v dostatečném množství, kvalitě  
a s logickým trasováním schůzek.

Sjednávání schůzek vašim  
obchodním zástupcům

Jak vaši společnost vidí ostatní?  
Důležité informace z vámi vybraných kontaktů – zákazníků a cílových skupin.

Průzkum trhu a mínění  
o vašich službách a výrobcích

Okamžitá zpětná vazba vašich oslovených kontaktů po realizaci Direct Mailingu.
Potvrzení účasti na vámi zaslaná pozvání  
a ověření doručení materiálů – followup po 
Direct Mailingu

Oživíme a zaktualizujeme vaše databáze. Získáte očištěné, opravené, doplněné databáze o aktuální osoby, 
telefonní čísla, adresy a další data, která potřebujete.

Aktualizace vaší 
klientské databáze kontaktů

Staneme se užitečným partnerem vašeho obchodního oddělení, díky němuž stihnete v krátkém čase uzavřít 
větší počet obchodů a tím si zajistit ekonomický růst společnosti.

Prodej zboží a služeb  
po telefonu – Telesales

Nezastižením kontaktní osoby pro nás akce nekončí, následuje vždy další pokus o oslovení, samozřejmě 
pokaždé v jiný den a různou dobu. Prioritou je pro nás vaše spokojenost a co nejvyšší úspěšnost projektu.

Zajištění hovoru s kompetentní osobou
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