Bedrijfspresentatie

Zoekmijnboekhouder.nl
Zoekmijnaccountant.nl
Zoekmijnadministratiekantoor.nl
Zoekmijnbelastingadviseur.nl

De uitdaging
In deze economische onzekere tijden

is het een kunst om de juiste klanten te vinden

Leads2Leads verstaat deze kunst al 6 jaar als geen ander en brengt potentiële
klanten en aanbieders bij elkaar. Wij zijn marktleider met gemiddeld 800 leads
per maand door geheel Nederland.
En we doen meer: uit alle bedrijven die werk, processen of diensten willen
uitbesteden filteren we de allerbeste en die krijgt U!

De feiten
Alle bedrijven en dus uw potentiële klanten, zijn online.
•

Sterker nog: 98% oriënteert zich tegenwoordig eerst online

•

Google is de meest gebruikte zoekmachine

•

Facebook en LinkedIn de meest gebruikte social media sites

•

Leads2Leads maakt gebruik van al deze platforms
om haar leads te genereren.

De perfecte match
U wilt toch ook alleen in contact

komen met waardevolle leads?
Waarvan u niet alleen leverancier wilt worden maar waar u juist ook
advies aan uit wilt brengen over verbeteringen in hun inkoop, verkoop,
cashflow beheer, IT ?
Dat is precies waar wij als Leads2Leads sterk in zijn:
Het filteren van de beste klanten voor U.
Kortom Leads2Leads maakt de perfecte match tussen leads en U, de
potentieel nieuwe dienstverlener.

De techniek
Om dit te realiseren zetten we speciale online marketing

technieken in:
Hoe werkt het:
•

Via gerichte reclame in specifieke online media komen prospects op onze site

•

Zodra de lead de vragen beantwoordt, beschikken we over hun profiel

•

Via de KVK en andere bronnen valideren wij hun gegevens realtime

•

We kunnen dan direct zien of de lead voldoet aan uw wensen

•

Vervolgens sturen we de geschikte leads à la minute
aan u door zodat u zo snel mogelijk kunt reageren.

De kwaliteitsgaranties

•

Elke lead wordt middels een geautomatiseerd proces gevalideerd

•

U kunt filters instellen bij ons: postcodes, maximum aantal per dag,
week of maand, of specifieke rechtsvormen uitsluiten

•

U krijgt gratis een vervanging voor onbereikbare leads

•

Hiervan wordt gemiddeld 33% klant bij een van de bij ons
aangesloten kantoren

De resultaten
Onderzoek onder onze klanten toont aan:
•

Elke lead gaat gemiddeld naar 2 boekhouders (maximaal naar 3),
voldoende ruimte dus om te kunnen scoren

•

20% van de leads is van onvoldoende kwaliteit en wordt door ons
niet in rekening gebracht

•

80% leads voldoet wel aan de kwaliteitsnorm

•

Hiervan wordt gemiddeld 33% klant bij een van de bij ons
aangesloten kantoren
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