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Maandelijks heeft Kroftman Structures ongeveer 60.000 bezoekers op zijn website. Hoe kunnen we
van deze bezoekers leads maken? De leverancier van opslaghallen schakelde LiveChat Pro in om
vragen van websitebezoekers te beantwoorden via live chat. Het resultaat? Een ruime verdubbeling
in sales leads met 365 offerteaanvragen in augustus ten opzichte van 164 in het voorgaande jaar.
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Digital Customer Care Company.

Uitdaging

Binnen deze organisatie biedt
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