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1) Nabírání staveb do databanky
• Každý den jsou kontaktováni stavebníci (drobní investoři) celé ČR,
představujeme jim možnosti a výhody, které jim projekt nabízí,
zpřesňujeme informace o jejich stavbách a představujeme Partnery
(dodavatele) projektu SPOLLU - STAVEBNÍ PARTNER
• Každý den průměrně registrujeme 10 nových staveb rodinných domů
a rekonstrukcí (tj. cca 200 měsíčně) do databanky
a kontaktů na jejich stavebníky
• U každého kontaktu se pořizují základní údaje a informace o stavbě
a jsou zaznamenány potřeby a zájmy stavebníků (Příležitosti)
• Záznamy jsou ukládány do datového centra obchodního
a komunikačního systému
. Tato data (kontakty
a informace) slouží obchodním manažerům SPOLLU i obchodním
specialistům jednotlivých Partnerů projektu
• Při každé komunikaci se stavebníky se neustále doplňují informace
o stavbě a jejím průběhu

Ukázka formuláře Záznam o stavbě

2) Práce s kontakty
•

•
•

•
•
•

Všem stavebníkům, kteří svou stavbu plánují, ale i těm, kteří již staví, volají obchodní
manažeři SPOLLU s nabídkou bezplatné poradenské služby a s nabídkou materiálů,
služeb, zařízení, vybavení, příslušenství nebo doplňků staveb Partnerů
Obchodníci SPOLLU vybírají podle různých kritérií cílové skupiny stavebníků a aktivně
jim nabízejí výhodné služby, materiály, vybavení nebo příslušenství Partnerů projektu
Se stavebníky sepisují zájmy (Příležitosti), který ukládají do systému
.
Příležitosti se ihned zobrazují v on-line přístupech Partnerů a současně se automaticky
zasílají e-mailem konkrétním obchodním specialistům jednotlivých Partnerů
Obchodníci na straně Partnera se musí do dvou pracovních dnů ozvat stavebníkovi
a do systému
zadávají informaci o komunikaci se stavebníkem
V systému jsou jednotlivé komunikace se stavebníky vedeny jako aktivity a jsou
k dispozici pro přehled obchodníkům obou stran (SPOLLU i Partnera)
Proces vyřízení Příležitosti (zájmu) tak sledují všechny zainteresované strany – stavebník,
SPOLLU i Partner se společným cílem dotáhnout danou příležitost v konečnou zakázku

Ukázka formuláře Příležitost (zájem stavebníka)

Staňte se i Vy
SPOLLUPARTNERY projektu
volejte na
777-999-299
(Mgr. Petr Suda)
obchod@StavebniPartner.cz

Výhodněji než sami?
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