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- Nieuwe module Klantcontact
- Spectaculaire aanbieding

Vijfentwintig
Jubileum

nieuwsbrief Simar • nummer 1 • 2013

25 jaar
innovaties...
Simar automatisering viert haar 25ste verjaardag! Dit vieren wij graag
samen met u. Het is een uitstekende gelegenheid om u te laten merken
hoezeer wij het waarderen dat u al jaren, of wellicht sinds kort, klant
van Simar bent. 25 jaar, dat is een hele periode waar wij met plezier op
terugkijken. Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen geweest in al die jaren.
Technologie heeft een ware vlucht genomen. Dingen die u en wij niet voor
mogelijk hielden, zijn nu niet meer weg te denken uit de hedendaagse
samenleving. Mooi om daar even bij stil te staan. Probeert u zich eens voor

een cadeau waar u iets aan heeft

25% korting op onze
nieuwste module
“Klantcontact”
“Wie jarig is trakteert” zult u denken.
Dat is ook zo. Wij gaan onze
klanten mee laten delen in de
feestvreugde. 25 jarig jubileum, waar
maken wij u echt blij mee? Met een
feestje? Of een relatiegeschenk?

te stellen welke innovaties ons allemaal nog te wachten staan. En wellicht…

Juist in deze tijd waarbij iedereen alle pijlen

over 25 jaar…. is het werkelijkheid geworden!

op de toekomst richt en met positieve gelui-

Het voltallige team van Simar Automatisering wil dan ook het glas met u
heffen. Dank voor het vertrouwen en op naar de toekomst. Proost!

den het verschil probeert te maken, leek het
ons een mooie gedachte om iets weg te geven
waarmee u uw onderneming sterker kunt
maken. Een cadeau waar u iets aan heeft.
Wij dachten aan korting op iets speciaals. Iets
wat nog geen van onze klanten in haar bezit
heeft… Iets wat vers van de pers is… en natuurlijk iets wat met name voor u een interessante
optie is ter aanvulling van uw huidige Simar
softwarepakket. Een korting die past bij het jubileum. Maar liefst 25% korting geven wij weg
op onze nieuwste module “Klantcontact”.
Bijgaand vindt u een productomschrijving.
Voor vragen over het product kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze Sales
afdeling. Zij helpen u graag verder.

klantcontact

De nieuwe module
voor KIMS en SIMS
Gemakkelijk optimaal
communiceren met uw
potentiële klanten, om zo
van een kijker een koper te
maken. Dat is de doelstelling van de nieuwe module
Klantcontact die we het
afgelopen half jaar hebben
ontwikkeld. Voortbordurend op het succes van het scherm Ordervoortgang, biedt de module
Klantcontact een overzichtelijke weergave van alle belangstellende consumenten waar u
contact mee hebt. Vanuit dat overzicht kunt u direct een mail versturen, een telefoongesprek starten, een sms versturen of een gewone papieren brief. Al die activiteiten worden
gelogd zodat u direct overzicht houdt van welke contacten er al met deze belangstellende
zijn geweest. Maar u kunt ook acties plannen, reminders invoeren die u er op het juiste
moment aan herinneren de klant terug te bellen. Of een afspraak inplannen, compleet met
automatische bevestiging per e-mail, die ook automatisch in de agenda wordt gezet. Nieuw
is dat alle standaard e-mails die u vanuit deze module kunt verzenden compleet opgemaakt
kunnen worden, met kleurgebruik, lettertypes, logos’, etc. Met de module klantcontact
wordt het elke verkoper heel gemakkelijk gemaakt om optimaal te communiceren met de
klant, zult u nooit meer een terugbelafspraak vergeten en houdt u overzicht van zowel
belangstellende klanten als de follow-up van uitgebrachte offertes.
> Overzicht van alle potentiële klanten en uitgebrachte offertes
> Registreer belangstellenden (ook zonder dat er een offerte is)

Wist u dat…
> het idee om Simar te starten
geboren is tijdens een tuinfeestje
met barbecue
> de klant van het eerste uur nog
steeds klant is!
> er inmiddels meer dan 25 aanvullende modules beschikbaar zijn
naast KIMS en SIMS
> wij als eerste met realistisch
getekende apparatuur in het
tekenprogramma kwamen
> wij aan de wieg van de ontwikkeling
van Tradeplace hebben gestaan
> er dagelijks meer dan 4000 (!)
mensen werken met onze producten
> wij 3 kantoren hebben waar we

> Bewaak acties, planningen
> Leg per klant alle contacten, afspraken, acties, toezendingen, etc. vast

trainingen kunnen geven en een

> Alle communicatie centraal, snel en gemakkelijk (e-mail, SMS, tekst, telefoon)

4e kantoor ter ondersteuning

Voor meer informatie kijk op de speciale website www.simar.nl/klantcontact

> wij in het “floppy” tijdperk
honderden floppy’s per maand
verstuurden
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> er elke maand meer dan 10.000

