Czy lepsza organizacja pracy handlowca może
zwiększyć jego dochody?
O tym, jak ważna w pracy handlowca jest perfekcyjna

Rozumiemy potrzeby handlowców, dlatego

organizacja pracy, wiedzą najlepiej sami handlowcy.

stworzyliśmy Berg System – aplikację, która będzie

Jesteś cały czas w biegu, numery kont bankowych

Twoim osobistym asystentem w całym procesie

zapisujesz na papierowych serwetkach, trzymasz w

sprzedaży!

telefonie kontakty do osób, do których i tak nigdy nie
zadzwonisz, a numery do Twoich klientów znajdują się
w pliku wizytówek na dnie teczki. Do tego w każdym
momencie może zaskoczyć Cię telefon o zmianie
terminu spotkania, co może wywrócić Twój dzień do
góry nogami. Jeszcze tylko listy rocznicowe, przesyłki
pocztowe, faktury do podpisania, przypomnienia o

Do tego w każdym momencie
może zaskoczyć Cię telefon o
zmianie terminu spotkania, co
może wywrócić Twój dzień do góry
nogami.

spotkaniach, poumawiane kontakty, wnioski sprzed

Wiemy, że praca doradcy to nie tylko sprzedaż. Jesteś

miesięcy, o których już dawno zapomniałeś, bo

jednoosobowym call center, prezenterem, sprzedawcą,

przestałeś na nie liczyć – jest tyle rzeczy, o których

działem obsługi klienta i księgowym w jednym,

musisz pamiętać... A co jeśli jest ktoś, kto będzie o tym

dlatego potrzebujesz narzędzia, które usprawni Twoją

wszystkim pamiętał za Ciebie? Ktoś, kto codziennie

pracę, na każdym z tych etapów. Narzędzia, które

będzie Ci przypominał o Twoich celach i będzie

będzie Ci przypominało o wyznaczonych celach,

pomagał Ci w ich realizacji? Dodatkowo będzie

pomoże zorganizować bazę klientów, wysłać do

wszędzie tam gdzie Ty - na Twoim smartphonie,

nich mailing, wystawić faktury, wyliczyć prowizje,

tablecie, laptopie czy komputerze PC/Mac.

sporządzić bilans i wiele, wiele innych!

Zostań tytanem sprzedaży!

Bądź profesjonalistą.

Berg System oznacza poprawę
efektywności Twojej pracy. Lepsze
wyniki to większe zyski, ale i
większa satysfakcja z realizacji
celów.

Berg System to grono
zadowolonych klientów, którym
już nigdy nie zapomnisz wysłać
obiecanych dokumentów czy
życzeń urodzinowych.

A po pracy ciesz się zasłużonym
odpoczynkiem...
Dobra organizacja pracy dzięki
Berg System to w końcu więcej
czasu dla Ciebie i Twoich bliskich.

Nie wierzysz – sprawdź sam! Zamów już teraz przygotowany specjalnie pod Twój biznes Berg System
i wypróbuj jego niesamowite możliwości. Jeśli nie spełni Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze!

Nasz konsultant odpowie na
wszystkie Twoje pytania:

tel. +48 535 950 687
kontakt@bergsystem.pl

www.bergsystem.pl

