Online.

Stärk befintliga
relationer och
skapa nya.
Med vår chatt ser ni till att aldrig gå miste om
kontakten med era digitala besökare. Vi
låter er möta era framtida kunder
genom att vara tillgängliga med
chatten på er webbplats.

Kontakt:

support@imbox.se
Tel. 031-144 710

ImBox Sweden AB
Org.nr: 556918-0754
Kaserntorget 5, 411 18 Göteborg

Chatt för både
försäljning och kundservice.
Med ImBox Online kommunicerar ni med era besökare och kunder på webbplatsen.
Chatten finns tillgänglig direkt på webbplatsen, och tröskeln till att ta kontakt med er har
aldrig varit lägre. Oavsett om målet är att effektivisera inkommande ärenden eller
skapa en närmare relation till era kunder, är detta verktyget för er.

HJÄLP FLER SAMTIDIGT

FLER KONVERTERINGAR

STÖRRE KUNDGRUPP

Glöm långa telefonköer. I
chatten kan du hjälpa långt
fler än en kund i taget, utan
att göra avkall på kvalitet
och personlighet.

Med vår chatt som
kommunikationskanal
når ni alla era besökare,
oavsett preferens på
kommunikationsväg.

När ni är online i chatten
ökar konverteringen tack
vare tillgänglighet och
trygghet. Personligt
bemötande säljer.

Såhär enkelt är det att
använda vår chatt.
1.

Ni laddar ned ImBox till era datorer
där alla har egna inloggningsuppgifter.

2.

När en besökare skriver till er i chatten
dyker en notis upp på datorskärmen.

3.

Klicka på notisen och ni kommer direkt
in i ImBox där ni besvarar chatten.

4.

När konversationen med besökaren är
avslutad klickas chatten ner.
Easy as that!

SYNS ENBART NÄR
NI ÄR ONLINE.

NI BESTÄMMER
ANTAL CHATTAR.

KATEGORISERA
CHATTARNA ENKELT.

Chatten syns bara på
webbplatsen för era
besökare när någon av
er är online i chatten.

Varje chattagent
bestämmer själv antalet
chattar som den vill kunna
ta emot samtidigt.

Kategorisera era chattar
för att se vilken typ av
ärenden ni hanterar.
T. ex. support och
ekonomi.

VÄLJ PERSONLIG
PROFILBILD.

SNABBSVAR &
STAVNINGSKONTROLL .

CHATTA INTERNT
I IMBOX ROOMS.

Personlig profilbild
eller en gemensam för
alla? Båda alternativen
är möjliga.

Med stavningskontroll
och snabbsvar håller
ni hög effektivitet och
kvalitet i chattarna.

I ImBox finns ROOMS
som låter er chatta
internt och skapa egna
chattgrupper.

Så skräddarsyr
vi leveransen till er.
Ingen leverans är den andra lik. Med vår erfarenhet och
kompetens gör vi en unik uppsättning av chatten för att ni
ska uppnå önskad effekt. Det är inget vi tar lätt på och vi
släpper inget utan att veta att leveransen blir som handen
i handsken.

ALLT BÖRJAR MED ERA BEHOV
Önskemål om fler hanterade ärenden av kundservice,
ökad tillgänglighet, högre AOV i kassan,
fler offertförfrågningar eller starkare relation till kunder
påverkar hur vi sätter upp er chatt.
MÖT BESÖKAREN PÅ RÄTT SIDOR
Chatten kan synas på samtliga eller några av era
webbplatssidor. För att anpassa den ytterligare går
det även att styra hälsningsfras och vem som tar
emot chatten.

ANPASSAD UTBILDNING
Vi utbildar er i ImBox som verktyg och hur ni ska göra
för att lyckas med chatten. Ni får rekommendationer
och återkoppling så att ni och era besökare får ut det
mesta av chatten.

UTSEENDET SPELAR ROLL
Vi anpassar chattens utseende efter er grafiska profil.
En chatt som ser professionell ut tilltalar era besökare
och kommer därför också att leda till att fler
konverterar.

Vad skiljer oss från andra?

ALLTID ETT STEG FÖRE
Med örat mot marken i en stor
mängd varierande branscher
fångar vi tidigt upp trender
inom digital närvaro som vi kan
applicera på samarbeten med
våra kunder.

NYCKELN ÄR
VÅRT KNOW-HOW
Varje dialog, leverans, utförande
och uppföljning från våra
samarbeten har gett oss en
gedigen kunskapsbas som vi
använder när vi ska hjälpa er.

VI HAR KOLL PÅ ERT LÄGE
TEAMWORK
MAKES THE DREAMWORK
Vår chatt är produkten av ett tätt
samarbete med våra kunder. Vi
lyssnar in önskemål och skruvar i
koden för att kunna möta
morgondagens krav på chatt.

Med kunskap om ert nuläge, er
organisation, era förutsättningar
och utmaningar kan vi skapa,
styra, rekommendera och guida
er användning av chatten.

Statistik på allt.
För att ni enkelt ska kunna följa upp resultaten har vi skapat ImBox Analytics,
som ger er full överblick över hur verktyget levererar. Här kan ni se alltifrån svarstider,
inkälla, sidor som genererar chattar till agenternas aktivitet med mera.

TOTAL CHATS BY DAY
Se hur många chattar ni tar emot, och
eventuellt missar, under ett angivet
tidsintervall.

HOURLY CHATS DISTRIBUTION
Hourly chat distribution visar genomsnittliga för hur chattarna distribueras
över angiven period.

RESPONSE TIME
Response time visar agenternas genomsnittliga svarstid, från det att besökaren
startar en chatt tills dess den får svar av
en chattagent.

CHATS BY LABELS
Med labels kan ni kategorisera vad
era chattar handlar om. I Chats by label
presenteras sedan hur fördelningen av
chattar mellan dessa kategorier ser ut.

CHATS BY PAGE
I tabellen Chats by page kan ni se var på
webbplatsen era besökare har befunnit
sig när de startat en chatt.

CHATS BY SOURCE
Chats by source visar om besökaren
kommer från mobil eller dator.

Vägen för att bli kund
hos oss är rak, tydlig och trygg.
Vår Onboarding säkerställer en exceptionellt bra start på er
resa med oss. Här faller inget mellan stolarna och du får stenkoll på hur processen ser ut när du väljer att bli kund.

01. AVTALET SIGNERAS
Avtalet signeras av er vilket
blir startskottet på den digitala
resan vi ska göra tillsammans.

02. SCRIPTET LÄGGS IN
ImBox script mailas över till er
för implementering och vi bokar
in ett uppstartsmöte med er.

03. UPPSTARTSMÖTE
Hålls med er via telefon och
en checklista skickas över för
att samla in all information
som krävs för uppsättningen.
Checklistan innefattar:
Antal chattagenter
Designönskemål
Triggers. När, var och hur
chatten ska bete sig på er
hemsida

04. VI BÖRJAR BYGGA
När vi har fått checklistan
påbörjas uppsättning av er
chattwidget.

05. PREVIEW
Widgeten låses på er IP och ni
får chans att ge återkoppling
och feedback. Eventuella
önskemål om korrigeringar
utförs direkt.

06. UTBILDNING
Självklart får ni en egen
utbildning där vi går igenom hur
verktyget fungerar och där ni
får möjligheten att ställa alla era
frågor.
07. NU ÄR NI REDO!
Uppsättningen är slutförd.
IP-spärren släpps och chatten
går live och syns för era
besökare.

Vad händer sen?
IMBOX ANALYZE

DEDIKERAD KONTAKTPERSON

I en ImBox Analyze summerar och följer vi
upp ert användande och era resultat. Ni får
rekommendationer och handfasta tips som
lyfter er digitala närvaro ytterligare.

Ni har en dedikerad kontaktperson som är
väl insatt i er uppsättning och dialogen ni
för med oss. Dessutom finns vår svenska
support alltid tillgänglig för
stora och små frågor.

TRIMMA OCH KALIBRERA

För att optimera ert användande har vi en
löpande dialog. Behöver ni göra justeringar
i er uppsättning löser vi självklart det.

Om oss.
Med siktet inställt på att skapa interaktiva
upplevelser med våra tjänster som överträffar våra kunders förväntningar, har
ImBox sedan starten etablerats som en innovativ premiumleverantör.

Vi som jobbar på ImBox är en mix av talanger med skön attityd. Med vår vision “att förändra hur människor ser på kommunikation”
utmanar vi och tänjer på gränserna för att
alltid leverera till våra kunder.

ImBox grundades år 2013 i centrala
Göteborg och här trivs vi bra.

All utveckling sker in-house och vi
äger våra system till 100%.

Fram till 2018 har våra kunder stärkt
relationen med sina besökare genom
2.6 miljoner chattar.

Tack vare vår expansion och framgång
fick vi år 2018 utmärkelser som Gasellföretag och Superföretag.

Välkomna att bli

en del av ImBox-familjen.

Har ni några frågor
eller funderingar?
Kontakta oss.
031- 144 710
imbox.se

ImBox Sweden AB
Org.nr: 556918-0754
Kaserntorget 5, 411 18 Göteborg

