Een hogere klanttevredenheid
Krachtige communicatie
Meer omzet

Oosterbroek.Biz
Specialist in klantcontact

Met ruim 33 jaar ervaring op alle denkbare niveaus is
Oosterbroek.Biz specialist in klantcontact
Met passie voor sales & service staat een gemotiveerd team voor u klaar
om al uw belangen te behartigen.
Uiteraard conform de huidige wet- en regelgeving omtrent telecommunicatie.
Lees in deze brochure wat wij voor u kunnen betekenen.
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aarom Oosterbroek.Biz
Ieder zijn vak! Voor u is dat uw corebusiness. Voor ons is dat klantcontact.
Omdat u tijd en kosten wil besparen!
Of het gaat om het bellen van prospects, onderhouden van contact met bestaande klanten, agendabeheer
of after sales. Tijdrovend, en zó belangrijk. Onze getrainde agents weten met de juiste ‘tone of voice’ en
gedegen kennis over uw bedrijf of product uw klant professioneel te woord te staan en het contact op de
juiste wijze af te handelen.

Met het toepassen van kennis en ervaring, maar
zeker ook met persoonlijke aandacht en interesse
onderscheiden wij ons.
Tijdens voorbereidende gesprekken verdiepen wij ons in uw
bedrijf en product en bespreken wij uw wensen.
In een later stadium betrekken we daar ook de teammanagers bij
die het project gaan begeleiden en er voor zorgen dat de agents
die voor uw bedrijf zullen gaan bellen goed beslagen ten ijs
komen.

WAT KUNT U VAN
ONS VERWACHTEN
Betrokkenheid

Uw klanten zijn onze
klanten. Wij verdiepen ons
in uw bedrijf, het product
of dienst dat u aan wil
bieden. We denken graag
mee.

Communicatiestijl

die volledig aansluit bij die
van uw bedrijf.

Motivatie.

ontzorgen
ondersteunen
verbinden

Die sale is belangrijk. De
klant moet tevreden zijn.
En de agenda moet gevuld.

Service

Naar uw klant toe, maar
zeker ook naar u! Wij
willen dat u tevreden bent.

Zorgvuldigheid

Tot in detail perfect
verwerkte gegevens van
uw klant. Conform de weten regelgeving.

Transparant

We houden van een
duidelijke, open en eerlijke
communicatie.

at kan Oosterbroek.Biz voor uw bedrijf betekenen?
Wij leveren o.a. de volgende diensten:

Klantenservice
De klantenservice is misschien wel de belangrijkste
afdeling van een bedrijf. Onze klantenservice medewerkers
zorgen er voor dat uw klant zich gehoord voelt,
problemen opgelost worden en de verbinding
met een tevreden gevoel weer wordt verbroken.

E-Commerce – 1e lijns
Voor webshops leveren wij multichannel ondersteuning
aan als het gaat om 1e lijns vragen.
Wij beantwoorden vragen via chat, mail, whatsapp
telefoon of social media.

B2B
B2C

Contact met ons opnemen:
Oosterbroek.Biz
Arnhemse weg 6 – kantoor 2.01
3817 CH Amersfoort
033 202 20 85
info@oosterbroek.biz

Online Marketing
Uw salesafdeling of account managers direct in contact
brengen met geïnteresseerde klanten zonder dat daar
een heel traject aan acquisitie aan vooraf gaat?
Oosterbroek.Biz regelt dat voor u!
Online leadgeneratie.
Daar vertellen wij u graag meer over.

Agenda beheer
Uw buitendienstmedewerkers moeten kunnen
vertrouwen op een volle - en goed georganiseerde
agenda. Zodat zij economisch van sale naar sale kunnen
rijden. Dagelijks werk voor onze planners, zodat u
verzekerd bent van een goed gevulde agenda.

Do what you do best
Outsource the rest!
Uitbesteding levert geld op!
Doordat specialisten met maatwerk software en
proceccen voor u werken, krijgt u intern meer
tijd en recourses vrij. Meer rendement door te
investeren in uitbesteden waardoor u meer tijd
en geld voor uw kernactiviteiten overhoud.

Bezoek ons op internet
www.oosterbroek.biz

anneer heeft u een plekje vrij in de agenda om de mogelijkheden te bespreken?
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