TWÓJ BIZNES
ZAWSZE POD RĘKĄ

OFERTA WSPÓŁPRACY

O systemie Referral 1/3
System wspiera networking biznesowy
Platforma gromadząca dane o Firmach i ludziach biznesu

Narzędzie do kreowania poleceń
System tworzenia grup zainteresowań
Publikacja danych statystycznych
Kreowanie profili nowych kontaktów
Budowa scenariuszy sondaży

LEKRZ

O systemie Referral 2/3
Funkcjonalności wzajemnych polecań
Określanie i dysponowanie swoich potrzeb biznesowych w
środowisku

Mechanizm zarządzania spotkaniami
Kreacja i zarządzanie infrastrukturą i pracownikami
Zamawianie i realizacji zadań
Wymiana wizytówek
Wyszukiwanie i kojarzenie biznesmenów i liderów opinii

LEKRZ

O systemie Referral 3/3
Platforma Referral została stworzona z myślą o
przedsiębiorcach posiadających ugruntowaną
pozycję na ryku jak i tych , którzy zaczynają swoją
karierę
Skierowana jest do osób, które chcą poszerzać
zakres swoich kontaktów biznesowych i nie tylko

Użytkownikami systemu są również pracownicy
wolnych zawodów, świata kultury i mediów
Aplikacja to idealne rozwiązanie dla opiniotwórców
oraz liderów społeczności lokalnych

LEKRZ

System Referral

Współpracuj z nami
W oparciu o Platformę Referral możemy wesprzeć Państwa
Firmę szczególnie w:
oferowaniu liderom społeczności wyboru nagród spośród
puli produktów lub usług różnych branż. Identyfikacja
dokonywanych przez liderów społeczności wyborów,
tematyki ich zainteresowań
wyłanianiu osób najbardziej aktywnych w zakresie
pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych, generowaniu
poleceń i otrzymywanych pozytywnych opinii. Te osoby będą
naturalnymi opiniotwórcami oraz liderami społeczności

generowaniu raportów dla producentów produktów i
usług, którzy są zainteresowani dotarciem do liderów
społeczności, celem wypromowania swoich produktów i
usług poprzez naturalne polecenia w sieci kontaktów
liderów społeczności

PACJENT

System Referral

Zostań mentorem swojej grupy
PACJENT
Dzięki platformie stań się osobą zarządzającą i kreatywną w
swojej rosnącej grupie biznesowej:
twórz zgodnie z potrzebami grupy biznesowe
dostajesz pełnie uprawnienia do definiowania
funkcjonowania Twojej sieci wzajemnych poleceń
monitoruj intensywność funkcjonowania grupy oraz masz
dostęp do informacji np.. w przypadku spadku aktywności
poszczególnych użytkowników lub całej struktury,
osłabienia intensywności współpracy

kreuj scenariusze ankiet w zależności od odpowiedzi
użytkowników umożliwiających zebranie opinii członków
sieci kontaktów biznesowych o sposobie działania sieci,
obszarach wymagających poprawy, potrzebach

System Referral

Buduj sieć kontaktów i definiuj PACJENT
potrzeby
Partnerzy biznesowi i członkowie Twojej grupy:
twórz lub rejestruj własne kontakty biznesowe,
przyporządkowuj je do firm, branż, obszarów tematycznych,
uzupełniaj danymi kontaktowymi
zapraszaj do sieci poleceń nowo dodanych kontaktów do
systemu, celem usprawnienia kontaktów z potencjalnymi
partnerami
zgłaszaj członkom grupy biznesowej swoje potrzeby w
zakresie dotarcia do konkretnych firm lub osób albo firm
lub osób spełniających określone kryteria
dokonuj poleceń biznesowych wraz z uzasadnieniem
uzyskuj informacje o tym, czy dane polecenie było trafione,
spełniało kryteria zdefiniowane w zapotrzebowaniu na kontakt

System Referral

Cennik usług*
Usługa

PACJENT
Cena licencji i aktualizacji
(PLN netto miesięcznie)

Dostęp do modułów aplikacji mobilnej: TWOJE POTRZEBY, POLECAJ, WSPARCIE EVENTÓW,
SPOTKANIA, INFRASTRUKTURA I PRACOWNICY

gratis

Dostęp na okres 12 miesięcy do dedykowanego panelu Moderatora

990

Wsparcie zespołu technicznego (8-20)

+ 50

*/Istnieje możliwość innej konfiguracji usług. Szczegółową ofertę przygotowujemy indywidualnie.

Kontakt

Dowiedz się więcej:
Email: bok@referrals.pl
http://referrals.pl/platforma/
Wsparcie: tel. 799 017 017

Biuro projektu:
Referral Sp. z o.o.
ul. Kędzierzyńska 17
41-902 Bytom

