Αποκτήστε τώρα το δικό σας e-shop

Online Ασφάλιση
Μετατρέψτε τη σελίδα σας σε εργαλείο πωλήσεων,
δώστε στους πελάτες σας τη δυνατότητα να ασφαλιστούν
όποτε θέλουν ...για όσο θέλουν, και κάντε τη διαφορά!

•
•
•
•
•

Ασφάλιση Αυτοκινήτου
Ασφάλιση Μηχανής
Ασφάλιση Φορτηγού
Ασφάλιση Σκάφους
Ταξιδιωτική Ασφάλιση

...πολύ σύντομα κι άλλες online Ασφαλίσεις!

Τι είναι το Sales4Net;
Το Sales4Net είναι ένα καινοτόμο διαδικτυακό εργαλείο για την
πώληση Ασφαλειών που ενσωματώνεται σε κάθε site, μετατρέποντάς
το σε ένα πλήρως δυναμικό και λειτουργικό μέσο για online πωλήσεις.
Δημιουργήθηκε το 2015 από την INTERLIFE με σκοπό την κάλυψη
των ψηφιακών αναγκών του δικτύου της, ενώ το 2020 -και βάσει
των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίαςεπεκτάθηκε, εκτός από την Online Ασφάλιση Οχημάτων, και στην
Online Ασφάλιση Σκάφους και Ταξιδιωτικής Βοήθειας.

Γιατί Sales4Net;
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της νέας πραγματικότητας, αλλά και τα
οφέλη της online ασφάλισης, δίνετε στους πελάτες σας πρόσβαση σε ένα
αξιόπιστο e-shop, προσφέροντάς τους άμεσα τις καλύψεις που χρειάζονται,
για τη διάρκεια που επιθυμούν. Έτσι...






Ενισχύετε την αξιοπιστία σας
Διατηρείτε το χαρτοφυλάκιό σας
Κερδίζετε νέους πελάτες
Διευρύνετε τον κύκλο αγοράς και
ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ...24 ΩΡΕΣ το 24ΩΡΟ, 365 ΗΜΕΡΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ!

Κατά την περίοδο του lockdown...
τo 97% των Ελλήνων απέκτησε μια νέα συνήθεια,
εκ των οποίων, το 59% απάντησε ότι η συνήθεια αυτή
ήταν οι online αγορές.

37% από αυτούς δηλώνει ότι θα εξακολουθήσει
να αγοράζει online και στο μέλλον!

Πηγή: www.sepe.gr

Πως δουλεύει το Sales4Net;
Η πλατφόρμα Sales4Net καλύπτει όλα τα στάδια της πώλησης,
από την τιμολόγηση έως και την αποστολή του ασφαλιστηρίου.
ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΑΣ... μπορούν:
•
•
•
•

να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους σε ένα εύχρηστο περιβάλλον
να επιλέξουν το πρόγραμμα και τη διάρκεια που επιθυμούν
να αποστείλουν με e-mail τα απαραίτητα δικαιολογητικά
να επιλέξουν τον Τρόπο Πληρωμής, είτε με χρέωση Χρεωστικής,
Προπληρωμένης ή και Πιστωτικής Κάρτας (και με άτοκες δόσεις),
είτε μέσω του Συστήματος ΔΙΑΣ, είτε μέσω του Συστήματος IRIS Online
Payment (web banking)

ΕΣΕΙΣ... ενημερώνεστε άμεσα και αναλυτικά με e-mail:
• για την Πρόταση Ασφάλισης
• για ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου απαιτείται η συμβολή σας
(όπως π.χ. επικοινωνία για Προασφαλιστικό Έλεγχο, Αλλοδαπό Πολίτη κ.ά.)
• και φυσικά, για την έκδοση και αποστολή του ασφαλιστηρίου στον πελάτη
σας, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία

Digital vs Φυσικής Επαφής!
Σχεδόν 1 στους 2 καταναλωτές* υποστηρίζει ότι
η τεχνολογία μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία!

Εσύ... θα μείνεις απ’ έξω;

Με το Sales4Net αποκτάτε ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
ένα σύγχρονο εργαλείο πωλήσεων, που απαντά
στις σημερινές ανάγκες! ΧΩΡΙΣ κόπο, ΧΩΡΙΣ έξοδα!

Γίνε ευέλικτος... βγες κερδισμένος!
Πηγή: www.sepe.gr

Τι κερδίζετε εσείς;



Επιχείρηση ...εν δράσει 24/7



Πελάτες από όλη την Ελλάδα



Εξέλιξη!

Με αυτοματοποιημένες διαδικασίες πληρωμής και αποστολής
του ασφαλιστηρίου, και την υποστήριξη της INTERLIFE
Ασφαλιστικής, οι πωλήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν
οποιαδήποτε στιγμή θελήσει ο επισκέπτης σας. Χωρίς καμία
προσπάθεια από μέρους σας!

Οι online πωλήσεις είναι ένας επιπλέον δίαυλος αγορών, μέσω
του οποίου μπορείτε να προσελκύσετε νέους πελάτες από
όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από την περιοχή όπου βρίσκεται το
γραφείο σας. Εκμεταλλευτείτε τα νέα δεδομένα, διευρύνετε
το πελατολόγιό σας και βγείτε κερδισμένοι!

Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της εποχής, έχετε τη
δυνατότητα να ανταποκριθείτε επαρκώς στις ανάγκες των
πελατών σας αλλά και να ξεχωρίσετε από τους ανταγωνιστές
σας!

Κάντε δυναμικό come back!
Αποκτήστε το Sales4Net της INTERLIFE Ασφαλιστικής,
χωρίς καμία χρέωση, δείτε το χαρτοφυλάκιό σας
να αυξάνεται και τα κέρδη σας να μεγαλώνουν.

Το μοναδικό e-shop ασφάλισης

που προσφέρει στους πελάτες σας ΑΜΕΣΗ Κάλυψη
Οχήματος, Σκάφους και Ταξιδιωτικής Ασφάλισης!

Σχεδιασμός & Απαιτήσεις Συστήματος
Το Sales4Net έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να µπορεί να εγκατασταθεί
-χωρίς καµία προσαρµογή- σε κάθε site, ανεξαρτήτως τεχνολογίας.
Μέσω της πλατφόρμας, αποκτάτε άμεσα ένα εύχρηστο και
λειτουργικό περιβάλλον online πωλήσεων με απόλυτη ασφάλεια
συναλλαγών (πρωτόκολλο SSL).
Με την τεχνογνωσία και την εγγύηση της INTERLIFE!

Εγκατάσταση & Απαιτήσεις του Συστήματος
Η εγκατάσταση του Sales4Net γίνεται αντιγράφοντας απλά τον κώδικα που θα
σας αποσταλεί στα σημεία της ιστοσελίδας σας που θα υποδείξετε. Ο χρόνος και
η διαδικασία εγκατάστασης εξαρτώνται από το σχεδιασμό της ιστοσελίδας σας.
Οι απαιτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία της πλατφόρμας Sales4Net είναι μόνο μία φόρμα
(web form) με ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 750 pixels σε μήκος.

Mobile App
Μην ξεχνάτε...
Κατεβάστε ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ την mobile εφαρμοφή INTERLIFE network,
που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για εσάς!
Ενημερωθείτε για το υπόλοιπο των συναλλαγών σας, την κίνηση του
λογαριασμού, το χαρτοφυλάκιό σας, το πελατολόγιό σας, διαχειριστείτε τις
προτάσεις ασφάλισης, τα ειδοποιητήρια και τις ανανεώσεις, τιμολογήστε
άμεσα, εκδώστε το συμβόλαιο που θέλετε και πληρώστε online!
Και όλα αυτά από το κινητό σας τηλέφωνο

24/7 παρακολουθείτε τις πωλήσεις σας!

Διαθέσιμη για συσκευές Android και iOS

