
Tilbyd personlig betjening 24/7 med 
Weplys bemandet chatløsning
Weply er eksperter i chats. Vi bruger rigtige mennesker til at besvare 
chats for vores kunder på deres hjemmeside. De sidder online 24/7, 
alle dage på året. Vores fokus er at generere leads ved at opfange køb-
sinteresse fra den besøgende og kvalificere henvendelsen.

Være tilgængelig
Vi hjælper dig med at udvide din tilstedeværelse overfor kunderne  og 
imødekommer deres behov for et hurtigt svar og en dialog uanset tid 
på døgnet.

Styrk kunderelationen
Samtaler styrker relationen til kunder, så at kunne have en dialog ved 
første klik hjælper med at skabe tryghed fra starten af kunderejsen. 

Støt salg og marketing
Udnyt trafikken på din hjemmeside bedre og få mere ud af dine mar-
ketingsaktiviteter ved at komme i dialog med dine kunder.  Derudover 
leder dialogen til kvalificerede kundeemner, som er klar til booking.

Processen og særlige medlemsfordele for 
Dansk Håndværk

www.weply.dk 

14 dage gratis eller 75 leads

Du får 14 dage gratis eller 75 leads, alt efter hvad der kommer først. 

Integration til dine kanaler

Vi hjælper med at få integreret leads ind til Dekma eller dit 

CRM-system og kobler Google Analytics til. Har du ikke dette, kan 

du få tilsendt dialogen med kontaktinformation på leadet direkte til 

din e-mail.

No-cure-no-pay

Efter 14 dage eller når de 75 leads er opnået, tilbydes en no-cure-

no-pay løsning, dvs. du betaler kun for de leads, der har værdi. Her 

betales 75 dkk pr. lead (eksl. moms. Normalpris: 89 dkk eksl. moms)

Vi er bedømt til 4,5 ud af 5

http://weply.dk
https://dk.trustpilot.com/review/weply.dk
https://dk.trustpilot.com/review/weply.dk


Patrick Nielsen
Salgschef
pani@weply.dk  |  40 32 68 56

Vil du vide mere?

Vi ved, at alle virksomheder er unikke. Men vi har knækket koden til 

at styre en dialog med formålet om at skabe leads. Dialogerne bliver 

tilpasset og leads bliver screenet alt efter din virksomheds behov. 

Du kan få dine leads ind i dit CRM system eller tilsendt til din e-mail 

sammen med hele dialogen:

Straks efter samtalen er afsluttet, vil hele dialogen samt leadets 

kontaktinformation blive sendt direkte til din e-mail eller skubbet 

videre til dit CRM-system.

Ræk ud til os i dag

Få leads direkte i din indbakke

www.weply.dk 

Sådan kommer du i gang

Send pani@weply.dk en e-mail med følgende:

Dit navn og telefonnummer.

Derefter vil vi ringe dig op for at oprette din chat.

Weply er selvkørende

Efter implementering kører Weply helt af sig selv og 
modtager henvendelser i chatten. 

valificerede henvendelser videresendes til dig.

Customer Success tjekker op

Skulle du have spørgsmål eller andre behov, kan du 
kontakte vores Customer Success team. 

De vil også ringe jer op for at sikre kvaliteten af 
dialoger og leads, der bliver videresendt.

Vil du vide mere?

http://weply.dk

