
WhatsApp

  

Connecta amb els teus clients a través del seu canal favorit

Clients més feliços
Perquè poden...

•

•

•

Contactar-te a través de la plataforma 
número 1 de missatgeria instantània.

Comunicar-se sense límits, enviant i 
rebent arxius multimèdia.

Rebre alertes i notificacions.

Resoldre els seus dubtes al moment, 
de manera més àgil i flexible.

Tenir tota la informació a mà.•

Negocis més eficients
Perquè poden...

•

•

•

Millorar l’atenció al client, dirigint 
automàticament als clients a l’agent 
més adequat.

Respondre 24/7: el xat bot s’encarregarà 
que no perdis cap venda.

Augmentar la seguretat gràcies al xifrat 
d’extrem a extrem de l’aplicació.

••

Com vols gestionar els teus missatges?
Integra la solució dins del nostre poderós manager multicanal i respon missatges i trucades des d’un sol lloc.
També pots integrar-la en la teva pròpia eina de comunicació! 

Més de 1.500 milions d’usuaris, de més de 180 països, utilitzen WhatsApp per 
mantenir-se en contacte amb amics i familiars.

Amb la solució WhatsApp Business API podràs integrar el canal de WhatsApp al teu 
servei de Cloud Contact Center. Des de la nostra plataforma multicanal podràs 
respondre missatges mentre atens trucades, tot des d’un únic lloc.

Millorar la presència de la marca.

Hola! Podries informar-me 
sobre els serveis que oferiu, 
si us plau?

Hola, sóc Lucía, encantada 
d’atendre’t. Per suposat! 
Ara mateix t’envio tota la 
informació.

Què ràpid! Gràcies

XAT BOT

Respon a les preguntes 
dels teus clients més 
ràpid i redueix costos.

PAGA PER ÚS

Oblida’t de les despeses 
fixes i paga només pel 
que uses. Estalvia i segueix 
creixent!

CONNECTA LES TEVES APPs

Integra les teves eines 
(per exemple, el teu CRM) 
en una sola i impulsa la 
teva eficiència.

MULTICANALITAT

Gestiona tots els teus 
missatges i trucades 
des d’una única eina 
i safata d’entrada.

La nostra solució està dissenyada per cobrir totes les teves necessitats...

Porta les teves comunicacions més enllà


