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Tid Alt – Tidsbestilling til alle
til

_

Lad dine kunder bestille tid på nettet
Få et nemt og billigt system til online booking – også uden hjemmeside
Har du svært ved at nå at tage telefonen? Ringer kunderne ofte forgæves? Løsningen kan
være tidsbestilling på nettet. Hos Tid Til Alt kan du få det nemt og til en lav pris – du
behøver ikke have din egen hjemmeside.
Fordele med tidsbestilling på nettet:
•
•
•
•
•

Du sparer tid i hverdagen, fordi telefonen ikke forstyrrer
dig så meget som før.
Bedre service til kunderne i forretningen, fordi du ikke så
ofte bliver afbrudt af telefonen.
Ekstra service til alle dine kunder. De kan uden stress
finde en tid, der passer dem og uden at involvere dig. Det giver tilfredse kunder.
Flere kunder. Du får nye kunder fra nettet, som ikke koster dig tid, før de dukker op
i butikken til deres aftale.
Synlighed på nettet. Du får en helt ny kanal til at markedsføre din forretning.
Kunderne vælger dig i stedet for dine konkurrenter, som de ikke kan finde på nettet

Vores kalender kræver ikke dyr teknik, kun adgang til internettet og et lavt abonnement.
På din egen hjemmeside indsætter du et par simple koder, så kører kalenderen.
Prisen er 295 kr. om måneden
plus moms. For standardpakken
med op til fem kalendere.
Prøv en gratis demo i en måned
først, hvis du er i tvivl. Du kan nemt
fortsætte med den samme
kalender, hvis du bagefter vil have
et rigtigt abonnement.

Også uden hjemmeside
Du behøver ikke faktisk slet ikke have din egen
hjemmeside for at få tidsbestilling på nettet. Du
kan starte med en kalenderside hos os.
Kalenderen kører altid på sin egen side på Tid Til
Alt. Her kan kunderne også nemt finde dig og
bestille tid.

Se og læs mere på www.tidtilalt.dk. Her kan du også bestille et abonnement eller en
demo. Eller ring på tlf. 2894 1766.
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