Våra sms-tjänster hjälper
bland annat Lyko att växa.
Lyko använder sig av VHD:s
sms-tjänster för att skicka
erbjudanden till sina
klubbmedlemmar.

Vi ökar din försäljning på nya & befintliga kunder

“Vi valde att samarbeta med VHD Media för att
de har visat sig vara en fullvärdig partner som
kan tillgodose de behov vi har.”
Säger Online Sales Manager
hos Lyko Online AB
www.lyko.se

www.vhdmedia.se

Våra tjänster
Vilka är vi & vad kan vi erbjuda er?
Kunder kommer till oss för att hitta nya kunder eller för att
uppmärksamma och kontrollera redan befintliga kunder. Våra
tjänster finns i molnet och kan användas direkt. Dessutom kan det
integreras i befintliga system eller anpassas för utveckling av nya
applikationer.
Vi hjälper företag att utöka sin försäljning, säkra regelefterlevnad
och bygga relationer. Varje dag sedan 2008 har vi levererat våra
tjänster och expertis till några av nordens absolut största företag.
Hemligheten bakom vår framgång är goda relationer, hög service
och proaktiv infrastruktur.
Som leverantör har vi kapacitet att axla dina utmaningar oavsett
företagsstorlek. Vi har hög flexibilitet och kan anpassa oss efter vad
just du behöver, så att du kan fortsätta göra det du är bäst på.
- Vi hjälper dig att sälja mer!

Tryggt
Vi har fått förtroende att jobba med några av nordens största
företag. Som kund hos oss kan du vara säker på att du är i trygga
händer.

Driftsäkert
Våra lösningar är byggda för att klara det mesta och hanterar
miljontals transaktioner varje dag.

Flexibla
Vi utgår från dig och dina behov. Vi förstår och levererar lösningar
på utmaningar.

Användarvänligt
Vi automatiserar det mesta så att du kan luta dig tillbaka.
Behöver du ändå hjälp finns vår kritikerrosade support till hands.

GDPR
VHD hanterar all data från kunder som personuppgifter med respekt och utan reservationer i enighet med GDPR:s bestämmelser.

SMS tjänster

SMS-Tjänst
SMS blir allt viktigare för till exempel bank, tandläkare, bokningar, serviceverkstäder och inte minst som kampanjverktyg för
all typ av handel. SMS är otroligt snabbt, effektivt, pålitligt och
klarar affärskritiska -eller samhällsviktiga behov.
Vi hanterar dagligen miljontals SMS och våra kunder åtnjuter
att 96% av alla sms blir lästa inom 4 minuter.
Digitala kuponger

Digitala kuponger
Kuponger är ett populärt sätt att stärka kundlojaliteten
samtidigt som det ökar merförsäljning hos befintliga kunder.
Nu erbjuder vi en digital variant av kuponger som kunden alltid
har med sig i sin mobil. Digitala kuponger är ett roligt, effektivt
och säljdrivande verktyg som gör att du enkelt når nya
och befintliga kunder.
Registertjänster

Registertjänster
Ca 350 000 personer byter adress och ca 170 000 personer
ändrar telefonnummer varje år. Företag är inget undantag.
Vi hjälper våra kunder till regelefterlevnad, prospektering,
avisering och kostnadsreducering genom våra registertjänster.
Med en marknadsledande sökmotor kan du också snabbt hitta
personer och företag för att göra rätt ekonomiska beslut.
Vår kreditdata hjälper företag idag att ta rätt beslut samt
bevaka förändringar som hjälper dig som kund att minimera
kreditförluster.
Konkret innebär det att vi hjälper er efterfölja GDPR, skickar
rätt DM till rätt adress och hittar era nya kunder via
prospektering.
Gemensamt

Gemensamt
Gemensamt för alla våra tjänster är att vi alltid utgår från våra
kunders utmaningar och anpassar tjänsterna därefter. Prata
med oss förutsättningslöst för att få reda på kraften och alla
funktioner våra tjänster erbjuder.
Vi har fler tjänster, gå in på www.vhdmedia.se/tjanster

Från planeringen, kampanjlansering
till uppföljning
Svensk Fastighetsförmedling, Dahl och Scandic är exempel på företag
som, via oss på ett tryggt och säkert sätt, framför sina budskap genom
vimmel av andra företag. Vi använder endast proaktiva infrastrukturer
som är beprövade med den absolut högsta kvalitén.
De företag som kombinerar andra tjänster från oss får möjligheten att
anpassa och skapa budskap som genererar fler lojala kunder och därtill
ökad försäljning samt ROI.
Genom att automatisera arbetsprocesser och flöden hjälper vi företag
att frilägga tid. Detta är möjligt bland annat tack vare att varje verktyg
och tjänst finns i molnet, men också genom att leverera högkvalitativa
tjänster till rätt pris. Allt detta får du hos oss!

Ta kontakt med oss idag
www.vhdmedia.se
sale@vhdmedia.se
010 - 160 50 40

