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De hangbrug bij het Zuid-Franse Millau, het Vegas Wheel en een Maleisisch olieplatform – stuk voor
stuk projecten waarbij hydraulische tools van Enerpac zijn gebruikt. Deze wereldwijde
marktleider in hydraulisch gereedschap wilde de ongeveer 150.000 bezoekers op zijn websites
zoveel mogelijk omzetten in klanten. Meertalige live chat-functionaliteit van LiveChat Pro maakt dat
mogelijk: Enerpac heeft direct contact met zijn klanten en leads worden één-op-één ingevoerd in
het e-mailmarketing- en CRM-systeem.
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Hun kennis over ons en onze producten wordt
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LiveChat Pro gebruik van een kennisbank met
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uitgebreid wordt.

Leadgeneratie
Enerpac krijgt van LiveChat Pro gemiddeld 300
leads per maand binnen. Compleet met contactinformatie, reden van websitebezoek en
informatie over welke producten de klant een
vraag heeft. Daarnaast verloopt opvolging van
leads gestroomlijnder dan vroeger. Minkman:
“Toen kregen onze sales teams in de verschillende regio’s onvolledig ingevulde webformulieren
binnen. Die moesten ze zelf handmatig invoeren
in het CRM-systeem.” Nu voert LiveChat Pro de
leadgegevens direct in SalesForce in. Dat levert
tijdswinst op, die sales teams goed kunnen gebruiken omdat de hoeveelheid leads vanuit live
chat toeneemt.

Extra service
Met live chat biedt Enerpac klanten extra service.
“We krijgen dan ook geregeld positieve reacties,
vooral over het feit dat websitebezoekers in
hun eigen taal worden geholpen”, zegt Minkman. “Ook al is de impact van live chat op de
klantvriendelijkheid nog niet meetbaar, het is
overduidelijk dat het gewaardeerd wordt en een
positief effect heeft op ons imago.”
Voorheen verliep het klantcontact van Enerpac
voornamelijk via distributeurs. Door de weinige

KLANTCASE

Over LiveChat Pro
LiveChat Pro is onderdeel van
Digital Customer Care Company.
Binnen deze organisatie biedt

Uitdaging
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Onder het moederbedrijf vallen
nog drie digitale klantenservicespecialisten:
Webcare Pro: klantenservice via
social media.
Cheapchats.nl: klantenservice
via live chat voor kleine sites.

ing en klantgegevens genereren voor zijn
e-mailmarketing- en CRM-systemen.

Oplossing
16x7 Managed Live Chat van LiveChat Pro,
om klantvragen direct te beantwoorden in
het Engels, Frans en Duits.
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De mogelijkheid om klanten direct te

Chatbot Pro: geautomatiseerde

benaderen in plaats van via een

chat voor de autobranche.

distributeur, klantvriendelijker imago
en kant-en-klare leads die direct in

Daarnaast verkoopt het bedrijf
kennisbanksoftware, genaamd
MyAnswers.
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SalesForce worden ingevoerd.

