WORK EFFORTLESS

SCOLVO INTELLIGENT
SALES SOLUTIONS

Missziónk
Segítő eszközt nyújtani minden ügyfélnek,
hogy átgondolja a rövid-, közép- és
hosszútávú pénzügyi céljait és így
időben és minden szükséges információ
birtokában tudjon döntéseket hozni.

Hiszünk a személyes értékesítésben. A Scolvo
által kínált megoldás abban segít, hogy a
tanácsadás során semmi olyan szempont ne
maradjon ki, ami a lehető legjobb pénzügyi
megoldás kiválasztásához vezet.
Használat közben folyamatosan tanulunk,
hogy a sales flow átültethető legyen online
és mobil eszközön történő értékesítésre is.
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Hogyan támogatjuk az üzleti célokat?
Eredményesebb értékesítés
• Egy olyan eszközt adunk a tanácsadók kezébe, amellyel könnyen • Minőségi garancia: a minimálisan elvárható értékesítési technikát
és biztos kézzel vezetve az ügyfelet feltérképezhetik a potenciális
pénzügyi igényeit.

• A beszélgetés végén testreszabott pénzügyi megoldások egyéni
termék kalkulációkkal.

és érvrendszert minden tanácsadó át fogja adni.

• Folyamatos

optimalizálás: a használat közben tett valamennyi
lépés elemezhető, az automatizált A/B tesztekkel a leghatékonyabb kiválasztható.

• Egyszerű nyelvezet és vizualizáció  elégedett ügyfél, növekvő • Könnyen és gyorsan be lehet avatkozni, mini-kampányokat indíügyfélélmény

tani.

• Gyorsabbá és eredményesebbé válik az értékesítés, így hatékonyabbá a folyamat  még több értékesítésre felszabaduló idő.
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Hogyan támogatjuk az értékesítést?
Gördülékenyen működő értékesítési hálózat
• Az értékesítés kulcsa a magabiztos tanácsadó. A Scolvo módszer- • Egyszerűbb tréning folyamat, mert a a gamifikált flow segít, hogy
tannal azon termék körök is magabiztosan ajánlhatóak, ahol kevesebb a gyakorlata a banki ügyintézőnek.

ne vesszenek el a részletekben, könnyen megfoghatják a lényeges érveket.

• Az eszköz alkalmas arra, hogy motiváló üzeneteket osszunk meg • A
benne. A használók közösségként működve elláthatják egymást
hasznos tanácsokkal, trükkökkel, így egymástól is tanulva.

• Az

alkalmazásban lehetőség van egyénre szabott értékesítési
terv kitűzésére és napi riportolásra.

használat során keletkező adatokból következtetéseket
tudunk levonni az ügyfelek értékesítési szituációban történő viselkedésére, így a legjobb gyakorlat az egész hálózatban elterjeszthető.

Miért a Scolvo Intelligent Sales Solution a legjobb választás?
• Segítünk, hogy a szoftver kínálta több féle előre definiált elemből
az adott üzleti kihívásra megfelelő leghatékonyabb sales flow-t
alakítsuk ki együtt.

• Brandingelhető

templatek, célcsoportok, szegmensek szerint
különböző front megjelenések alakíthatók ki.

• Gyors és egyszerű bevezetés: 3-5 hónap múlva már egy tesztelt
eszközt tudnak adni a tanácsadók kezébe. Nem szükséges összekötni banki rendszerekkel.

• Miután egy „dobozos” termékről van szó a bevezetés költsége a
töredéke egy klasszikus IT fejlesztésnek.

• A bevezetés első 2 hónapjában kollégáink oktatást és folyamatos
rendelkezésre állást biztosítanak.

• A Scolvo multichannel megoldásával valamennyi eszközön futtatható a program a laptoptól a mobiltelefonig.

• Napi riport elérhető és tetszőleges számú lekérdezés előre meghatározható
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www.scolvo.com
hello@scolvo.com
+36 1 481 4682

