Uppdrag:

Ta fram logotyp, profilsymboler
och en enhetlig grafisk profil till
ett nystartat företag. Produktion av
hemsida enligt gällande profil.
Augusti -07 färdigställdes;

· Hemsida (www.pregreeting.se)
· Logotyp med profilsymboler
· Grafisk manual
· Modell- och produkt-		
bilder i egen fotostudio
· Brevpapper		
Kuvert				
Korrespondenskort
· Visitkort
· Produktfolder på engelska &
svenska
· Vykort

Talar ni i telefon på
ert företag?

Vi anade det!

www.pregreeting.se

Vi har produkter som
ger professionellt
bemötande
i telefon, effektivare
samtalsflöden och
minskade
samtalskostnader
för våra kunder. Välj
något av
våra områden och
läs mer om hur vi
kan hjälpa er.
Pre Greeting AB
Box 90184
120 22 STOCKHOLM
Tel +46 8 546 899 00

www.pregreeting.se

Första intrycket är
alltid viktigast.
Som vid alla möten,
eller hur?
Personliga möten, elektroniska eller via telefon
är alltid
första intrycket viktigast
om
det senare blir en lyckad
affärsrelation eller inte.
Just det har vi tagit
fasta på.
Med produkten MiniVoic
e ger
ni alltid era kunder ett
professionellt och konsekv
ent
bemötande när de
ringer er.
Samtidigt blir ni avlastad
e,
effektivare och spar
resurser!
MiniVoice ansluts till
er
telefonväxel eller er
Centrex
växel (även mobil Centrex
)
och kan med fördel
kombineras med befintliga
kö- och
ACD-funktioner i er
telefonväxel.
Från vår servicetjänst
’Röstbank’ väljer ni den röstprofi
l
som ska laddas i er
MiniVoice och välkomn
a era
kunder i telefonen, utefter
det
manus ni själva sätter
samman.

Har ni en egen ”röst”
på
företaget som ni gärna
vill
använda i er MiniVoic
e går det
givetvis alldeles utmärkt
.
Ni läser enkelt in meddel
anden och laddar er MiniVoic
e
från en vanlig telefon
på kontoret, hemma, somma
rstugan
eller mobilen!
Ett telefonsamtal –
flera bemötanden!
Samtal till er har ofta
olika
ärenden och därför
måste
ni bemöta dem på flera
sätt,
men konsekvent. I andra
fall är ärendena snarlika
och
bemötandet blir enklare.
Lika
viktigt är att ni ger ett
konsekvent bemötande
för att
profilera er på det sätt
som
synonymt med ert varumär är
och värderingar. Produkt ke
serien MiniVoice erbjude
r just
detta i nivåer:
• Talsvar
• Samtalsfördelning,
• Röststyrd samtalsfördelnin
g
• Röst/faxbrevlåda
Dessa är huvudfunktioner
na i
MiniVoice.

Pre Greetin g – voice
of commu nication
– prereet ing.se

Välkommen tillbaka
från semestern...

Support
tel +46 8 546 899 00
support@pregreeting.se
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