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“Aki azért nem költ reklámra, hogy pénzt
takarítson meg, az ennyi erővel az óráját is
megállíthatná, hogy időt takarítson meg.”
Henry Ford
www.creativesalesconsulting.hu

Automatizált vevőszerzés, marketing & webfejlesztés
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A lakulásunk óta arra törekszünk, h og y ol ya n szol gá l ta táso kat és cs om agokat hozzunk létre, a m i vel h os szú távon
l eve hetjük ügy feleinkről a vevőszerzés s el ka p cs ol atos terheket.
Hat fő s mar keting cs apatunk nap m i nt n a p a z ér tékes í tés i
fo lyamato k továbbfej lesztés én és új vevőszer ző tech n i ká k
bevezetésével foglalkozik. Az ehhez ka p cs ol ód ó i nfor m at i ka i
stuktúrát két programozó és egy grafikus biztosítja. A nyomdai
ter mé ke k je lentős részét s aj át gépek kel g yá r t ju k . E g yes termékek legyártását minősített alvállalkozókkal végeztetjük el.
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MI FOG TÖRTÉNNI?
Ha velünk szeretnél dolgozni, akkor mindig tudni fogod, hogy pontosan milyen stádiumban van
a projekted. Nagy hangsúlyt fektetünk ügyfeleink minél pontosabb tájékoztatására. Részletesen
elmagyarázzuk, hogy egy munkálat mennyi időt fog igénybe venni és mikorra lesz kész.

Árajánlatot kérsz? Egy munkanapon belül válaszolunk!
Árajánlatunkra nem kell heteket várni és nem kell attól sem félni, hogy elfelejtjük. Minden árajánlat kérésre egy munkanapon belül válaszolunk. Árajánlatunkat tételesen, jól átláthatóan küldjük el, pontos határidők megjelölésével.

Személyes konzultáció
Az árajánlat elfogadása után általában egy személyes vagy telefonos konzultációval kezdjük a projektet, ahol részletesen leegyeztetjük az elvégzendő feladatok részleteit és a pontos elvásárokat. Ezt követően elkészítjük a szerződést, és
kezdődhet a munka.

Projekt előkészítés
Megtervezzük a projektet. Amennyiben van rá lehetőség, látványterveket, vázlatokat készítünk. Egy újabb egyeztetés
kapcsán megmutatjuk az ügyfélnek és jóváhagyást kérünk, ha szükséges módosítás, elvégezzük és újabb látványterveket,
válatokat küldünk.

Elvégezzük a munkát
Elkezdjük a munka oroszlánrészét. Elkészítjük az elképzeléseid szerint a megrendelésed. Pont olyan lesz, amilyennek szeretted volna. Az általunk készített munkákat minden esetben teszteljük, nyomdai termékeken minőségellenőrzést végzünk.

Átadás, utánkövetés, optimalizálás
Átadjuk a megrendelt munkát. Itt még van lehetőség javítani, kisebb módosítások, utómunkálatok elvégzésére, megrendelésére. Élesítjük a rendszert és éles körülmények között tovább teszteljük, finomhangoljuk.
Értékesítési- és marketingrendszerek esetében folyamatosan optimalizáljuk és továbbfejlesztjük rendszereinket.
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Szolgáltatásaink
Szolgáltatásainkat azoknak a kis- és középvállalatok vezetőinek ajánljuk, akik úgy érzik
szeretnének többet kihozni vállalkozásukból. Mi mindig folyamatokban és rendszerekben
gondolkodunk. Arra törekszünk, hogy ügyfeleinknek olyan személyre szabott marketing megoldásokat és rendszereket dolgozzunk ki, ami kiszámítható módon hozza az új ügyfeleket
és a régi ügyfelekből pedig újra meg újra visszatérő vásárlót varázsol.
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OFFLINE ÉS ONLINE
MARKETING

INTELLIGENS
VEVŐSZERZŐ HONLAPOK

AUTOMATIZÁLT ÉRTÉKESÍTÉS, HÍRLEVÉLKEZELÉS

Termékek, szolgáltatások teljes körű

Megismerjük az ideális vevődet és oly-

Személyre szabott megoldás. A termé-

megjelenésének megtervezése. Inter-

an honlapot készítünk, ami összegyűjti

ked, szolgáltatásod iránt érdeklődőket

netes és offline hirdetések tervezése,

őket, a termékedet, szolgáltatásodat

egy helyre toborozzuk, vásárlásra ösz-

szerkesztése és menedzselése.

bemutatja és eladja.

tönözzük, majd elérjük, hogy nézzen be

Vevőket irányítunk a boltodba...

Marketingszemléletű honlapokat

hozzád újra meg újra, és vásároljon.

készítünk.
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Válj szakértővé a piacod szemében! Miért ne lehetnél Te a leg-

Tudtad, hogy rengeteg pénzt megspórolhatsz, ha egyes

jobb a piacon, a legmegbízhatóbb az adott területen, a legjob-

folyamatokat automatizálsz? Nem is ez a lényeg, hanem az,

bat kínáló? Ha tudod, hogy mi az ami fontos az ügyfeleidnek,

hogy automatizálással gyorsan megtöbbszörözheted a for-

könnyen szakértővé válhatsz a szemükben. Legyél Te is a pi-

galmad. Sok ügyfelünk nem is gondolta volna, hogy ez akár

acod szakértője és adj el drágábban! Így több marad marke-

pár tízezer forintból is megvalósítható. Lépj szintet a válla-

tingre, termék- és szolgáltatásfejlesztésre is.

lkozásoddal és adj teret a növekedésnek!

ÚJ

ÚJ

KERESŐOPTIMALIZÁLÁS
GOOGLE BUSINESS

TARTALOMGYÁRTÁS,
HONLAPFORDÍTÁS

NYOMDAI TERMÉKEK
TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA

Honlapjaidat a legfrisebb Google

Felejtsd el a sablonokat! Megfogalmaz-

A névjegykártyától kezdve a

trendek szerint optimalizáljuk, hogy a

zuk céged mondanivalóját egyszerűen,

szórólapokon át, egészen az egyedi

keresőben minél kiemelkedőbb helyen

könnyen befogadhatóan. Úgy, hogy az

céges pólókig, munkaruhákig bármit

szerepelhess. Segítünk beállítani a

érdeklődőid azonnal tudják, mit akarsz

megtervezünk és legyártunk. Ráadá-

Google Business-t, hogy ügyfeleid még

nekik mondani.

sul odafigyelünk, hogy a te terméked

könnyebben rád találhassanak.

kitűnjön a többi közül és minőségi
hatást keltsen.
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Támogatások
Most indultál vállalkozásoddal? Szeretnél gyorsan pályára állni és kiszolgálni a 100 első
vevőd? Segítünk! Kezdő vállalkozások számára részletfizetési lehetőséggel és egyedi kedvezményes fizetési konstrukciókkal támogatjuk az indulást.

%

CIVIL KEDVEZMÉNY

HOGYAN TOVÁBB?

Közhasznú, karitatív jellegű civil

Szeretnéd tudni, hogy szerezheted

szervezetek támogatása fontos

meg első 100 vevődet vagy dup-

számunkra. Ha van lehetőséged,

lázhatod meg jelenlegi ügyfeleid

támogass Te is civil szervezeteket,

számát 3 hónap alatt ingyen?

hogy a világ jobb lehessen!

Kérj tőlünk időpontot villámkonzultációra. Segítünk megtervezni!
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A Creative Sales Consulting több civil szervezet munkáját segíti, szolgáltatásaival közvetett vagy közvetlen módon. Civil szervezetek számára egyedi me-

CIVIL TÁMOGATÁS

goldásokat és kedvezményes csomagokat dolgoztunk ki. Ezzel is támogatva a

KLIKK Egyesület

helyi szerveződések céljait.

Az szervezet támogatásával hozzájáru-

Amennyiben neked is van lehetőséged adni és Te is szeretnél adományozni

lunk a Hajdú-Bihar megyei munkanélkü-

hasznos termékeket, vagy szolgáltatásaiddal tudnád támogatni egy szervezet

liség felszámolásához, a hátrányos he-

célját, ne habozz!

lyzetben lévők felzárkóztatásához, a

Mi több szervezettel állunk mindennapi kapcsolatban, de ezek közül is a KLIKK

pályakezdő fiatalok elhelyezéséhez és

és a TÉNEL egyesületek céljai azok, amivel maradéktalanul azonosulni tudunk.

karrierútjuk támogatásához. A fiatalok
vállalkozóvá válásának ösztönzéséhez
és támogatásához nem csak közvetett,
hanem tanácsadással közvetlen módon
is hozzájárulunk.

KOSÁRÉRTÉK TRÉNING

TÉNEL Egyesület
Az egyesület küldetése az egészséges

26%

Felmérésünk szerint ügyfeleink a

életmód fiatalkorban történő helyes

tréning után átlagosan 26%-kaltöb-

megtanítása, az egészségtelen életmód

bet adnak el, miután kis módosí-

miatt kialakult káros szenvedélyek és

tásokat végeztek el honlapjaikon.

szokások visszaszorítása és a túlsúly

Te mire költenéd ezt a 26%-ot?

csökkentése társadalmi szinten.

A tréning kezdő vállalkozóknak
ingyenes!
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ELÉRHETŐSÉGEINK

4032 Debrecen
Mikszáth Kálmán utca 79. fszt/1.
+ 36 (52) 748-718

kapcsolat@creativesalesconsulting.hu

www.creativesalesconsulting.hu
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