CallMeNow & CallMeLater
Snel in contact met uw online bezoekers
bezoeker

WAT IS CALLMENOW?

WAT IS CALLMELATER?

Stel, een bezoeker van uw internetsite vult zijn
telefoonnummer
elefoonnummer in en klikt daarna op een knop en
... wordt direct door u gebeld!
Dit kan met CallMeNow (ofwel “Bel me nu”).
U stelt eenmalig het nummer in waarmee u de bezoeker
wilt bellen en CallMeNow zorgt voor de verbinding.

CallMeLater geeft de website bezoeker de mogelijkheid om
een belafspraak in te plannen op de dag en het tijdstip waarop
het hem / haar uitkomt! De verbinding wordt op het
opgegeven tijdstip automatisch tot stand gebracht.

HOE ZIET CALLMENOW ERUIT?
Met behulp van de gratis API die bij CallMeNow geleverd
wordt kunt u de CallMeNow naar eigen smaak presenteren.
Een voorbeeld hiervan:

HOE ZIET CALLMELATER ERUIT?
De websitebezoeker heeft toegang to uw CallMeLater via een
link op uw website. Op basis daarvan opent een popup
waarvan u de welkomstekst (evt. inclusief uw logo) kunt
opgeven. Een voorbeeld hiervan:
hiervan

De CallMeNow heeft echter ook een standaard,
eenvoudige weergave, die snel online gezet kan worden.

PRODUCTKENMERKEN
Beide producten zijn eenvoudig te integreren in de website
en kunnen met enige HTML en JavaScript kennis volledig
aangepast worden aan uw wensen.
In de persoonlijke (online) beheeromgeving kunt u de
werking van CallMeNow & CallMeLater instellen,
instellen
waaronder:
• De openingstijden van uw bedrijf.
o Buiten openingstijden is CallMeNow niet
zichtbaar en kunt u op dezelfde plek een
passende melding zetten.
o Buiten openingstijden kunnen wel
belafspraken gemaakt worden, maar alleen
voor tijdstippen die binnen de openingstijden
van uw bedrijf vallen.
• Een Activeer/Deactiveer optie. U kunt altijd de
CallMeNow en / of de CallMeLater (direct
direct) uitzetten.
• Mobiele nummers wel, of juist niet bellen.
• Beheer van vertrouwde en niet vertrouwde ip
adressen / telefoonnummers

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Krijgen mijn bezoekers reclame te zien?
Nee! Uw bezoeker ziet aan niets dat CallMeNow door een
derde partij wordt geleverd.
Werkt CallMeNow met een popup?
Nee! CallMeNow integreert naadloos met uw pagina zonder
gebruik te maken van een popup. Een belafspraak maken via
CallMeLater werkt wel met een popup.
Kan ik zien wie mij belt via CallMeNow op mijn site?
Ja! Dit is in te zien in uw persoonlijke (online)
beheeromgeving.. Tevens ontvangt u bij de maandelijkse nota
een specificatie van het verkeer, inclusief de door CallMeNow
gebelde nummers.
Kan ik vernieuwingen verwachten?
verwachten
Ja, we blijven de diensten van CallMeNow uitbreiden en
verbeteren.
n. Als bestaande klant profiteert
profit
u gratis van deze
ontwikkelingen.

WAAROM CALLMENOW/CALLMELATER
Bedrijven besteden veel tijd en geld aan het zoeken naar en het vinden van klanten. De bedrijfssite is een belangrijk instrument.
Voor sommige bedrijven in deze tijd van online marketing zelfs het belangrijkste instrument.
In contact komen met de bezoeker van uw site:
site daaraan dragen CallMeNow & CallMeLater bij. Het is een laagdrempelige,
klantvriendelijke manier om in gesprek te komen.

CallMeNow productsheet – maart 2009

