mobility

Brug Lector Kampagne App til
at komme i dialog med potentielle kunder før, under og efter
en aktivitet...
Med Lector Kampagne App kan du
skabe opmærksomhed om dig selv
og dine produkter overfor potentielle kunder i forbindelse med en
aktivitet - f.eks. før, under og efter
din deltagelse på en messe.

Ny bruger

Navn
Mobil
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Password

Lector Kampagne App
giver dig en unik
mulighed for
- At informere om din aktivitet,
invitere eksisterende kunder, samt
nye potentielle kunder til at deltage i
aktiviteten via website, nyhedsbreve,
signatur i e-mails osv.
- At skabe opmærksomhed om
aktiviteten, engagere deltagerne
undervejs, indhente kontaktinformationer på deltagere, informere
om din virksomhed, produkter og
services på en let, elegant og
økonomisk måde.
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Hvor mange standard produkter
har Lector?

- At kontakte alle deltagere, f.eks.
dem du ikke nåede at få en dialog
med under en messe, men som
viste interesse.

2
5
4

Firma

Pris fra kr.

19.750,- ekskl. moms

Lector ApS
Ordrupvej 101
2920 Charlottenlund

Telefon 4450 2150
info@lector.dk
www.lector.dk
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Så let er det for dig at gennemføre
Vi sørger for:

. Funktionalitet og konkurrenceforløb i app’en.
. Hosting af løsningen.
. Opsamling af tilmeldinger og data, som naturligvis videregives til dig.
Lector stiller et administrationsmodul til rådighed, hvor du:

. Indtaster spørgsmål, svar og information/tilbud.
. Vælger logo samt billeder som skal med i app’en.
. Henter liste med vindere.
Du sørger for:

.
. Annoncering om aktiviteten.
. Formulering af spørgsmål og svar.
. Valg af information eller tilbud som skal med i app’en.
. Annoncering af vindere.
. Fremsendelse af præmie til vinderne.

Kontakt os
Vil du vide mere om Lector Kampagne App, kan du kontakte Per Søndergaard
på telefon 2475 0223 eller booke et møde for en demo.
Læs om vores andre produkter og ydelser på www.lector.dk.
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