Leadregistratie, lead-opvolging en planning in één online tool!

SHOWLEAD
Leadregistratietool

Het ijzer smeden als het heet is!
Binnen 3 minuten, met 1 klik, direct vanaf de beursvloer
• Alle contactgegevens geëxporteerd naar een CSV database
• Gewenste productbrochures direct naar de bezoeker verzonden
• Afspraak maken en meteen bevestigen naar de bezoeker
• Overige acties en visitekaartje in uw e-mail voor snelle opvolging

Het ijzer smeden als
het heet is:
Woensdag t/m vrijdag
op de beurs, maandag
alles opbergen, e-mail
behandelen... uw lead
ontvangt de beloofde
informatie bijna een
week later.. te laat dus!
Maar nu niet meer, want
ShowLead stuurt de
informatie direct, zonder
extra handelingen!

Voorregistraties
Plan uw verwachtingen en voldoe aan die van uw bezoekers!

• Mini-website in uw huisstijl. Invulvelden op maat samengesteld
• 100% responsive, gemaakt voor I-Pad
• Bereikbaar tot 1 dag voor uw evenement, via een tijdelijk domein
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Telefoon

079 000 00 00

E-mail

jdevries@epostmail.nl

Woonplaats

V

Automatische
verwerking
Na registratie,
staan de klantgegevens
automatisch in
een bestand voor
tijdens de beurs.

Zoetermeer

Mobiel
Nieuwsbrief

Wat zou u graag willen zien tijdens uw bezoek aan de beurs?
Vooral geïnteresseerd in uw producten op het gebied van
presenteren op de beurs.

Ik ga akkoord met de voorwaarden

Vooraf inzicht in
wat uw bezoekers
willen zien tijdens
het beursbezoek!
Een e-mail met de
informatie wordt
automatisch aan u
en de registrant
verzonden.

Registreren

De makkelijkste oplossing voor realtime beurslead-opvolging
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Lead registratie tijdens de beurs
Nooit meer tijdverlies en gedoe met onhandige formulieren

• Kies uw bezoeker uit de voorregistraties of voer een nieuwe bezoeker in
• Maak een foto van het visitekaartje en voer eventueel aantekeningen in

Nieuw contact invoeren

SHOWLEAD

Event Contact & Informatie
Voorgeregistreerd

Nieuw contact
Aantekeningen

Organisatie
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E-mail

Foto visitekaartje maken

Nieuwsbrief
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Lead registratie tijdens de beurs
Nooit meer tijdverlies en gedoe met onhandige formulieren

• Kies uw bezoeker uit de voorregistraties of voer een nieuwe bezoeker in
• Maak een foto van het visitekaartje en voer eventueel aantekeningen in

Voorgeregistreerd contact inladen

SHOWLEAD

Event Contact & Informatie
Voorgeregistreerd

Nieuw contact

Dhr. Jan de Vries

Aantekeningen
Organisatie
M

Naam

Jan de Vries

Adres

Dorpsstraat 14c

Postcode

2712 XX

Telefoon

079 000 00 00

E-mail

jdevries@epostmail.nl

Woonplaats

V

Zoetermeer

Vooral geïnteresseerd in
producten op het
gebied van presenteren
op de beurs.

Foto visitekaartje maken

Mobiel
Nieuwsbrief

De meest makkelijkste oplossing voor realtime beurslead-opvolging
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Lead registratie tijdens de beurs
Nooit meer tijdverlies en gedoe met onhandige formulieren

• Kies uw bezoeker uit de voorregistraties of voer een nieuwe bezoeker in
• Maak een foto van het visitekaartje en voer eventueel aantekeningen in

Voorgeregistreerd contact inladen

WLEAD

Event Contact & Informatie
Voorgeregistreerd

Nieuw contact

Dhr. Jan de Vries

Aantekeningen

e
M

Jan de Vries

V

Vooral geïnteresseerd in
producten op het
gebied van presenteren
op de beurs.

Dorpsstraat 14c

Woonplaats

2712 XX
079 000 00 00

Zoetermeer

Mobiel

jdevries@epostmail.nl

Nieuwsbrief

Efficiënte gesprekken
Informatie van de
voorregistratie wordt
direct ingeladen.
Extra aantekeningen
kunnen toegevoegd
worden. Alleen zichtbaar voor u zelf.

Foto visitekaartje maken

Visitekaartjes
Maak een foto, b.v.
van een visitekaartje,
wordt automatisch
toegevoegd aan
de mail met gegevens.

De meest complete oplossing voor realtime beurslead-opvolging
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Ter plekke leads opvolgen in 3 minuten
Nooit meer te laat lead-acties opvolgen, verhoog uw rendement!

• Direct uw afspraak inplannen en bevestigen naar uw bezoeker
• Meteen alle gewenste productinformatie naar de bezoeker sturen
• Kiezen voor informatie sturen, offerte maken, enzovoort
• Met 1 klik op de knop wordt alles verwerkt, verstuurd en geëxporteerd!
Opent een mini-kalender

Alles staat op 1 pagina

waar u een datum kunt
invoeren voor een afspraak.

Informatie sturen

Nabellen

Offerte sturen

Afspraak maken

Afspraakplanner
15 november
14:00 uur

Brochures meesturen

Standbouw

Mobiele displays

Meer adressen toevoegen

Interieurbouw

Verwerken

Opent een venster waar u
e-mail adressen kunt toevoegen waar de brochures
heen worden gestuurd.

De meest complete oplossing voor realtime beurslead-opvolging
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Ter plekke leads opvolgen in 3 minuten
Nooit meer te laat lead-acties opvolgen, verhoog uw rendement!

• Direct uw afspraak inplannen en bevestigen naar uw bezoeker
• Meteen alle gewenste productinformatie naar de bezoeker sturen
• Kiezen voor informatie sturen, offerte maken, enzovoort
• Met 1 klik op de knop wordt alles verwerkt, verstuurd en geëxporteerd!

Nabellen
Afspraak maken

Afspraakplanner
15 november
14:00 uur

Brochures meesturen

Mobiele displays

evoegen

Interieurbouw

Verwerken en klaar!
Klik op ‘verwerken’:
1. Exporteert contactgegevens en marketing
data naar een extern CSVbestand 2. Mailt contactgegevens, aantekeningen,
acties en visitekaartje naar
uzelf; 3. Stuurt een e-mail
met links naar productbrochures en afspraakbevestiging naar uw klant;
4. Maakt een afspraakbestand aan voor uw
outlook agenda.

Verwerken

De meest complete oplossing voor realtime beurslead-opvolging
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Specificitaties & Vereisten:
• Per evenement op maat gemaakt
• U kunt de app optioneel inladen via een I-frame op uw website
• Contactgegevens van bezoekers worden opgeslagen in .csv
formaat zodat dit in uw CRM systeem kan worden geïmporteerd.
• Optioneel kunnen bestaande klanten ook worden geïmporteerd.
• Vereist een internetverbinding op de beurs
• Data wordt middels een externe server verzonden, inclusief back-up.

Meer informatie en prijzen:
ShowLead is een product van ShowExpo.
U kunt contact opnemen via de volgende gegevens:
ShowExpo
Tel: +31(0)79 757 0003
E-mail: info@showexpo.nl
www.showexpo.nl

Leadregistratie, lead-opvolging en planning in één online tool!
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Leadregistratietool

