
	  
	  

Hold	  åbent	  24-7	  med	  chat-funktion	  
	  
	  

Bygge-‐	  og	  ejendomsbranchen	  går	  	  
glip	  af	  vigtig	  kontakt	  med	  	  
kunderne	  på	  hjemmesiden,	  selv	  	  
om	  næsten	  alle	  i	  disse	  år	  investerer	  	  
både	  penge	  og	  ressourcer	  i	  web	  	  
og	  anden	  digital	  markedsføring.	  	  
Forklaringen	  på	  problemet	  ligger	  	  
delvis	  i,	  at	  man	  kan	  gå	  ind	  på	  hjem-‐	  
mesiden	  24-‐7,	  men	  virksomheden	  	  
selv	  er	  lukket	  i	  op	  til	  75	  procent	  af	  	  
tiden	  -‐	  og	  	  medarbejderne	  –	  	  
meget	  naturligt	  -‐	  derfor	  ikke	  er	  til	  	  
at	  få	  fat	  i	  en	  stor	  del	  af	  tiden.	  	  
	  
	  
I	  dag	  kan	  man	  imødekomme	  dette	  problem	  med	  de	  nye	  tilbud	  om	  chatfunktioner,	  	  
som	  for	  eksempel	  Crowdio.	  En	  chat-‐funktion	  betyder,	  at	  kunderne,	  der	  bevæger	  
sig	  ind	  på	  hjemmesiden,	  altid	  får	  svar	  på	  deres	  spørgsmål	  med	  det	  samme.	  	  
Det	  kan	  ejendomsmægler	  Simon	  C.	  Christensen,	  indehaver	  af	  Min	  Bolighandel	  tale	  
med	  om.	  	  
	  
-‐	  Vi	  benytter	  Crowdio	  chat	  og	  løsningen	  med	  deres	  agenter	  som	  overflow,	  når	  vi	  
selv	  er	  optaget	  af	  andre	  gøremål,	  og	  er	  yderst	  tilfredse	  med	  denne	  løsning.	  Vores	  
kunder	  oplever	  det	  positivt,	  at	  der	  altid	  er	  nogen	  til	  at	  besvare	  spørgsmål	  på	  chat-‐
funktionen,	  siger	  Simon	  C.	  Christensen.	  
	  
Med	  en	  chat-‐funktion	  er	  virksomheden	  reelt	  døgnbemandet.	  I	  Crowdios	  tilfælde	  
sker	  det	  med	  trænede	  freelance	  agenter,	  der	  betjener	  besøgende	  på	  
virksomhedernes	  hjemmesider,	  når	  virksomheden	  ikke	  selv	  gør	  det.	  	  
	  
-‐	  Blandt	  de	  virksomheder	  inden	  for	  ejendoms-‐	  og	  byggebranchen,	  som	  Crowdio	  
allerede	  hjælper,	  kan	  jeg	  ud	  over	  Min	  bolighandel	  nævne	  Facilityservice-‐
firmaerne	  Ejendomsvagten	  og	  JRK	  Service.dk,	  Stilladser.dk	  og	  konsulentfirmaet	  
Elsikkerhed,	  siger	  adm.	  direktør	  Frank	  Enevoldsen,	  Crowdio.	  
	  
Læs	  mere	  på	  Crowdio	  her	  
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