Switch Leads

WEET WIE
UW SITE BEZOEKT

De bezoekers van uw website
zijn waardevol
Mensen die uw site bezoeken zijn geïnteresseerd in uw
product of dienst. Getriggerd door AdWords, Google
advertenties of social media berichten. Bekijkt deze bezoeker
meerdere pagina’s, dan kan dit zomaar een prospect zijn.
Aan u de taak om deze persoon binnen te halen als klant.
Dit is knap lastig. Een tool om u hierbij te ondersteunen is
Switch Leads. Hiermee krijgt u inzicht wie uw website
bezoekt, welke pagina’s de bezoeker bekijkt en kunt
u direct actie ondernemen. Heel eenvoudig, heel effectief.
Probeer ‘t zelf met een gratis proefperiode van
twee weken.

Voordelen van Switch Leads
Eenvoudig I Effectief I Identificeer bezoekers I Herken bedrijven I Krijg inzicht in uw website

Meer informatie
vindt u op switchleads.nl

Strategie

Concept

Creatie

Realtime inzicht in websitebezoekers

Meer leads,
meer follow-ups
Het monitoren van uw websitebezoekers is niets nieuws. Met
Switch Leads ziet u niet alleen realtime waar uw bezoekers
naar kijken, maar ook welke organisaties het zijn. Zijn ze op
zoek naar algemene informatie? Of juist specifieke informatie
over een van uw producten of diensten? Zo herleidt u of ze
zich nog in de behoeftefase van het aankoopproces zitten of
zich al aan het oriënteren zijn. Deze kennis bundelt Switch
Leads voor u, zo heeft u dé informatie om het bedrijf dat uw
website heeft bezocht te benaderen. Uw accountmanagers
ontvangen iedere ochtend verse leads per mail, zo kunnen zij
gelijk actie ondernemen.

Verbeter uw sales, probeer Switch Leads twee weken gratis

Prijslijst
Switch denkt ook graag mee
over een creatieve opvolging
om de websitebezoeker
te benaderen.

De maandprijs van Switch Leads is gebaseerd op het totaal
aantal paginaweergaves dat uw website per maand heeft.
Het aantal gebruikers is onbeperkt. U kunt gratis een login
aanvragen voor meerdere werknemers.

Pageviews

Prijs per maand

Tot 1.000 pageviews

€75,- p/m

Tot 2.500 pageviews

€125,- p/m

Tot 5.000 pageviews

€175,- p/m

Tot 7.500 pageviews

€225,- p/m

Tot 10.000 pageviews

€275,- p/m

Tot 15.000 pageviews

€325,- p/m

Tot 20.000 pageviews

€375,- p/m

Tot 25.000 pageviews

€425,- p/m

Boven 25.000 pageviews

Maatwerk

Het start met een gratis proefperiode.

Benieuwd hoe andere klanten Switch Leads inzetten?
Onze specialisten vertellen u graag meer. Of kijk online voor onze nieuwste projecten en abonneer u op de Switch nieuwsbrief.
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