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Ce este  

click2call™ este un sistem integrat VoIP-WEB ce transforma vizitatorii ocazionali ai site-ului dumneavoastra in 

clienti. Este un instrument puternic de vanzare on-line ce poate fi integrat in orice web site. 

 click2call™ reduce semnificativ nivelul de abandon al vizitatorilor paginii tale   web printr-un sistem inovativ ce permite vizitatorului sa 

vorbeasca direct cu detinatorul site-ului. Instantaneu, prin simplul click pe butonul click2call®, urmat de completarea numarului sau de 

telefon fix sau mobil. 

click2call™ este o componenta esentiala a strategiei online de promovare a produselor si serviciilor oferite intrucat reprezinta o solutie 

rapida si gratuita pentru consumator de a vorbi instantaneu si gratuit cu cei ce le ofera pe website,  printr-un simplu click, fara a fi nevoie 

de casti sau microfon. 

click2call™ este in acelasi timp un instrument de urmarire a campaniilor lansate pe fiecare site in parte, punand la dispozitia utilizatorilor 

statisticile, rapoartele si graficele necesare evaluarii rezultatelor fiecarei campanii lansate. 

 Cum functioneaza  

click2call™ este un banner  pe site-ul tau ce permite vizitatorului sa initieze un 

apel telefonic  catre numarul presetat de tine in contul de administrare ( de 

exemplu la Secretariat, Vanzari, Call Center, IVR,  un numar de telefon mobil, etc). 

Odata ce se face click pe banner,  un mic formular apare si permite vizitatorului sa introduca numarul  sau de telefon 

si sa apese butonul verde de apelare. Sistemul  click2call™ initiaza doua apeluri: unul catre tine, proprietaruL site-

ului web,  si unul catre vizitatorul paginii si apoi le uneste. 

Ce oferim? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crestere semnificativa a vanzarilor 
on-line 

 O nota dinamica pentru site, 

prin cresterea gradului de 

interactiune 

 
Intrument puternic si profitabil, 

complementar site-ul web existent 

 

Clienti

 

multumiti

 

 
Plati integrate in sistem PayPal

  

Ciclu de vanzare mai scurt

 

 Reducerea gradului de abandon 

inregistrat in momentul actual pe 

site 

 

Securitatea convorbirilor

 

 

Cresterea rezultatelor campaniilor 

de publicitate web 

 

Urmarirea detaliata a 

apelurilor si a rezultatelor 

campaniilor  

Orientare catre client

  

24/7 Disponibilitate si suport

 




