Goedemorgen Goedemiddag!

“Het is eigenlijk heel eenvoudig ontstaan; wij zijn zelf ondernemers die
opzoek waren naar een fatsoenlijke antwoord service voor onze telefoon.
Alle aanbieders waren niet meer van deze tijd! Slecht platform zonder
controle, geen betrokken mensen die voor u de beantwoorden en vooral
die contracten! Dus…. dat kunnen wij beter, goedkoper en leuker!”

Goedemorgen Goedemiddag
085-3015620
info@goedemorgen-goedemiddag.nl
www.goedemorgen-goedemiddag.nl

Partner worden Goedemorgen Goedemiddag

Partner worden van Goedemorgen Goedemiddag
Toen wij zelf op zoek gingen naar een antwoord service merkten wij hoe slecht de
dienstverlening is en dat telefoonbeantwoording (te) duur is.
Uit onvrede hebben we besloten om het zelf te gaan doen en een professionele dienst op te
zetten die voor iedereen (groot en klein) bereikbaar is. Een antwoordservice die gemaakt is
door en voor ondernemers met techniek dat het gebruik uniek maakt.
Onze dienstverlening is dus ontstaan uit het zelf niet kunnen vinden van een geschikte
antwoordservice partner, wij zijn dus vanaf het allereerste begin vanuit
partnersamenwerking uitgegaan.

Samenwerking
De technische en operationele (commerciële) samenwerking hebben wij standaard
opgedeeld in 3 basis vormen, natuurlijk kunnen wij altijd een “custom-made” oplossing
bedenken. De 3 basisvormen zijn
1. Direct sales, u krijgt een speciale / unieke link –met cookie- die u kan rond-delen (Twitter,
Facebook etc) of uitgeven aan je relaties en klanten Dit kan als link of met een banner /
logo.
Alle transacties via deze link worden dan geregistreerd onder uw naam (eenmalig bezoek is
genoeg voor de klant registratie).
Verder kunnen we u voorzien van een speciale promocode die alleen voor uw klanten geldig
is. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.
2. White label, deze vorm van partnership is op dit moment nog niet haalbaar gezien de
grote vorm van maatwerk en ontwikkelingen aan welke ons platform anno 2017 nog steeds
onderhevig is. Neem contact met ons op als u interesse hebt in deze vorm van
samenwerking, dan zetten we uw gegevens in ons bestand.

Voor welk model je ook kiest, u heeft altijd live inzicht in de transacties via het control panel.

Voor meer informatie, bel ons op 085-3015620
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