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Smart businesscard
Slim! Iedere medewerker heeft met bizzerd altijd een up-to-date visitekaartje. En iedere
medewerker kan daar informatie aan koppelen. Denk aan: cv, presentaties, verslagen, prijslijsten,
offertes, etc. Helemaal in de eigen huisstijl. Makkelijk uitwisselbaar met elke smartphone.
Uw klanten worden er blij van: ze hoeven geen ontvangen visitekaartjes meer over te typen, maar
kunnen met 1 klik hun adressenbestand updaten. bizzerd kan worden gekoppeld aan CRMsystemen en databases. Papierloos, dus duurzaam: een maatschappelijk verantwoord visitekaartje.

• Visitekaartje en bedrijfspresentatie in één

• Centraal beheer van huisDelen

stijl en contactgegevens

• Goedkoper en duurzamer
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De voordelen
Met bizzerd hebben klanten en prospects altijd uw gegevens bij de hand.

+
Klant of prospect

(Door)delen
Nalezen

Actie/business

=

U blijft in
gedachten
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Analyseer informatie ontvangers
Volg en analyseer welke informatie ontvangers van een digitaal visitekaartje gebruiken.

• Engagement
• Pageviews
• Bezoekersaantallen
• Klikgedrag
• En meer
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Functies
Met bizzerd biedt u uw klanten de informatie die u met hen wilt delen
Onbeperkte voorraad

Wisselende achtergronden

Nooit meer zijn de visitekaartjes op.

Volop variatie! Kies desgewenst voor

U kunt digitale visitekaartje zo vaak

verschillende achtergronden die elkaar

uitdelen als u maar wilt

afwisselen of voor een persoonlijke
achtergrond voor iedere medewerker.

Delen
Deel uw digitale visitekaartje via bijvoorbeeld

Iconen

e-mail, sms, social media, via een QR-code

Plaats iconen met een doorklik naar

of NFC.

bijvoorbeeld: social media, cv, locatie
op Google-Maps, ‘Bel mij’-functionaliteit,

Opslaan

WhatsApp, Skype of delen via QR-code.

In één klik slaan ontvangers uw digitale
visitekaartje op in hun adresboek.
Of als icoon in hun smartphone.

Variabele buttons

Extra tekst

Wat wilt u verder delen met ontvangers?

Onderaan is ruimte voor extra tekst.

Link door naar online content of maak

Bijvoorbeeld voor meer informatie,

eigen pagina’s aan.

zoals openingstijden of werkdagen.
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Bewerken en beheren
Alles in eigen beheer
Aan u de keuze: Gebruikers kunnen zelf
de content aanpassen. Centraal beheren
is ook mogelijk, waardoor de huisstijl en

MENU

MENU

bedrijfsgegevens altijd kloppen.

• Engagement
• Inloggen
• Bewerken
• Opslaan
• Klaar voor gebruik

• Geen downloads met extra

		 kosten.

• Direct toegankelijk vanaf smartphones, laptops, tablets en
desktop computers.

• Geen belasting van het

		 geheugen van uw smartphone.
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Voorbeelden
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Geïnteresseerd?
Bel met bizzerd: (088) 227 22 22
Of e-mail: contact@bizzerd.com

MENU

MENU

Bezoek- en postadres
Rembrandtlaan 24 | 3723 BJ Bilthoven | KvK Utrecht 63663449 | BTW NL 855341555 B01
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